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ALGEMEEN OVERZICHT.

Van uit Ceuta , Afrika's Noordelijkste stad , ziet men , met het blcote

oog, zeer duidelijk den omtrek van de kusten van Europa. Want is Afrika,

aan de Oostzijde, slechts door eene smalle landengte, met het oude vaste-

land verbonden , in het N. wordt 't alleen door de smalle straat van

Gibraltar daarvan gescheiden.

Dit ten N. van Afrika gelegen deel der oude wereld , is Europa , het

werelddeel , dat bewoond wordt door de meest ontwikkelde volken , het

werelddeel, waarvan alle beschaving is uitgegaan.

Even als Afrika is ook Europa niets dan een schiereiland van Azië
,

dat de hoofdmassa vormt van het oude vasteland. Doch terwijl slechts

een smalle landengte Afrika met Azië verbindt
,
hangt Europa met eene

breede basis daarmede samen, zoodat een duidelijk aangegeven grensscheiding

tusschen beide werelddeelen niet is aan te wijzen. Gewoonlijk beschouwt

men het Uralisch gebergte als zoodanig. Echter is er èn ten opzichte van

de natuurgesteldheid van den bodem , èn ten opzichte van de bevolking,

nauwelijks eenig verschil merkbaar tusschen het land ten W. en dat ten

O. van het Uralisch gebergte. Het Russisch gouvernement let dan ook vol-

strekt niet op die grensscheiding en strekt zijn macht even goed aan gene

zijde van het gebergte uit.

Maar al trekt men de grenzen van Europa ook nog zoo ver Oostelijk
,

toch is en blijft het een zeer klein werelddeel, op Australië na, het kleinste.

Daar staat tegenover , dat geen ander werelddeel met Europa kan wed-

ijveren , ten opzichte van verscheidenheid van de gesteldheid van den

bodem , noch ten opzichte van de ontwikkeling der kusten.

Deze grondgesteldheid, te zamen met de gunstige aardrijkskundige ligging

van ons werelddeel , dat bijna in zijn geheel tot den gematigden aardgordel

behoort , heeft eene groote verscheidenheid van voortbrengselen ten gevolge.

De sterke kustontwikkeling maakte het ontstaan en de verdere ontwikkeling

van een aantal brandpunten der beschaving mogelijk. Nergens toch kan

men zulk een rijke schiereilandenvorming aanwijzen. Alleen aan de Oostzijde

van het werelddeel, strekt zich eene groote landmassa uit.

De laatste wordt geheel ingenomen door het Eussische rijk, terwijl

de overige natiën het ranke lichaam van Europa onder elkaar ver-
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deelen. De grootste breedte heeft dit deel in zoogenaamd Midden-Europa,

dat door de Huitsche natie bezet is. Het Zuidelijk en Westelijk deel vertoont

een opvallend sterke geleding en was dan ook, te allen tijde, bij uitnemend-

heid geschikt om de beschaving te doen ontstaan en te bewaren. In werkelijk-

heid hebben de schiereilanden van Europa — het Pyreneesche-, Italiaansche-

en Turksch-Grieksche — vrij wat meer beteekenis dan de Noordelijke.

Immers namen zoowel het Deensche als het Skandinavische schiereiland

eerst zeer laat deel aan het beschaafde leven der Europeesche volken. Zelfs

het Zuidelijk schiereiland de Krim is in de geschiedenis niet onbekend
,

daar het eenmaal een zelfstandig rijk vormde
,

terwijl de namen der groote

Noordelijke schiereilanden Kola en Kanin slechts in aardrijkskundige leer-

boeken voorkomen. Ook is hun ontwikkeling lang zoo sterk niet als die

van de Zuid-Europeesche schiereilanden , die eene scherpe tegenstelling

vormen met de eentoonige Noordkust van Afrika.

Tusschen Europa en Afrika, strekt zich de blauwe Middellandsche Zee uit, die

in den waren zin van het woord de brug vormt tusschen het Noorden en Zuiden,

tusschen het Westen en Oosten. Geen andere zee heeft, in de geschiedenis van

het menschelijk geslacht, zulk een gewichtige, schitterende rol gespeeld. Van

uit hare golven, rijzen een menigte eilanden — veelal groepsgewijze — omhoog.

Om alleen de meest belangrijke te noemen, vinden we, van het W. naar het

O., de Balearen, Corsica en Sardinië , slechts door de smalle straat van

Bonifacius van elkaar gescheiden; de Toskaansche en Napolitaansche eilanden,

op de kust van Italië en meer Zuidelijk, de vulkanische Liparische eilanden,

Sicilië , in de oudheid, Eome's koornschuur en de Malta-groep. Ook de

ondiepe Adriatische zee is, langs de Oostkust, rijk aan eilanden, zooals de

Ionische en Dalmatische , welke laatsten van het vasteland zijn afgescheurd,

't Laatste is eveneens het geval met de eilandenwereld in de zoogenaamde

Egeïsche Zee, de Ki/kladen, met Candia, die tot Europa en de Sporaden,

die tot Azië behooren. In 't meest Oostelijk deel der Middellandsche zee,

ligt het eiland Cyprus, tegenover de Syrische kust. De Egeïsche zee staat,

door de straat der Dardanellen, in verbinding met de zee van Marmora en

deze, door den Bosporus, met de Zwarte Zee. Aan den Bosporus, naderen

Europa en Azië elkaar in die mate , dat het op de Aziatische kust gelegen

Scutari (Turksch Usküden), als een voorstad van Constantinopel wordt be-

schouwd.

De Zwarte zee intusschen is niet de laatste geleding van Europa , daar

de straat van Kaffa naar de zee van Azow leidt.

Veel minder rijk aan eilanden is Europa's Westkust. De geheele Noord- en

Westkust van het Pyreneesche schiereiland is geheel en al van eilanden

verstoken. De genoemde Noordkust sluit, met Frankrijks westkust, de

stormachtige golf van Biscaije in. Ook langs laatstgenoemde kust, treffen

we slechts enkele kleine , afgespoelde eilanden aan. Eerst daar waar de

Noordkust van ons werelddeel eene andere richting aanneemt, vinden we, aan

de overzijde van het Kanaal , de groep der Britsche eilanden , welke

nog voor korten tijd , in geologischen zin , met het vasteland verbonden

waren. Deze eilanden rusten op een onderzeesch tafelland , dat zich door

de geheele Noordzee uitstrekt, doch door eene diepe inzinking, van Skan-

dinavië gescheiden is.
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De Britsche eilanden zijn door eenige kleinere eilanden en eilanden-

groepen omringd. In het kanaal, vinden we Wiglit en de Normandische

eilanden , in de Iersche zee Man en Anglesea , ten W. van Scbotland de

Hebriden en ten N. de Orkney- en de Schetlandsche eilanden. Op dit

zelfde tafelland, verheffen zich Jutland en de Deensche archipel, die allen,

eenmaal met Engeland verbonden waren.

Kon de Noordzee plotseling droog gemaakt worden , dan zou haar bodem

een steppenland vormen, hier en daar afgebroken door heuvels, ter hoogte

van middelmatig hooge duinen. 1

Eerst na de ijsperiode, ontstond de Noordzee en vormde zich het Kanaal,

dat voor altijd Groot-Brittanje van het vaste land scheidde. Nog in

historische tijden, werden de kusten van het wegzinkend Europa door de

Noordzee gewijzigd. Immers eerst op den 12en Januari 1277, werd de

Dollart gevormd en de 13e eeuw was getuige van het ontstaan der Zuider-

zee, welke de doortastende Nederlanders thans weêr denken droog te

maken, om haar als twaalfde provincie, bij hun rijk te voegen.

De Noordzee — door de Denen Westzee genoemd — vertoont in 't klein het

beeld van den Atlantischen Oceaan, in zooverre als ook zij in verbinding staat

met een meer Oostelijk gelegen binnenzee. Het Skagerak en het Kattegat,

scheiden Jutland van Skandinavië. De Oost- en Noordzee worden van elkaar ge-

scheiden door de Deensche eilandengroep. De beide Belten en de Sond voe-

ren echter, tusschen die eilanden door, naar de Oost- of Baltische zee

,

welke laatste een betrekkelijk gering zoutgehalte heeft en dientengevol-

ge gemakkelijk toevriest. De Oostzee is rijk aan grootere en kleinere

eilanden, waaronder genoemd moeten worden Rugen, op de Duitsche kust,

het Deensche eiland Bornholm, de Zweedsche eilanden Oeland en Gothland,

en de Russische Dago , Oesel en de Alandseilanden. Aan de Oostkust, vormt

deze zee twee belangrijke golven, die van Riga en die van Finland, terwijl

het Noordelijk deel, ten N. van den Alands-archipel, bekend is ouder den

naam van Bothnische Golf.

Hier in het N. van Europa, treffen wij fjordenvorming aan, zoowel aan

de Atlantische- als aan de Baltische zijde , al zijn dan ook
,
tengevolge

van het aanhoudend rijzen van den bodem, de laatstgenoemde fjorden, door

een strook vlak land, van de zee gescheiden. 2 Op de Finsche kust, vinden

we echter zeer scherpe
,

diepe insnijdingen , die we, met allen eerbied

voor het tegenovergesteld gevoelen van den grooten Peschel, wel degelijk

als fjorden kunnen beschouwen. Toch vinden we dezen kustvorm ontegen-

zeggelijk 't duidelijkst terug op Skandinavië's West-kust, die door een reeks

van eilanden , waaronder de Lofodden, begeleid wordt.

De eenzame Far-öer en het buitengewoon vulkanische IJsland, het toe-

vluchtsoord van de oud-Germaansche taal , zeden en sagen , worden ge-

woonlijk tot Europa gerekend , ofschoon ze, uit een geografisch oogpunt

beschouwd, daarmede volstrekt niet samenhangen. Het Noordelijkste punt

van het laatstgenoemd eiland raakt den Noordpoolcirkel , welke verder

het Noordelijk deel van Skandanavië en Rusland snijdt. De kusten van

1 Peschell. Neue Probleme der vergleichende Erdkunde. S. 41.

2 Peschell. Neue Probleme. S. 11.
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deze Poolstreek — daaronder Europa's Noordelijkst punt, de Noordkaap —
worden gebeukt door de golven van de Noordelijke IJszee , die in de Witte

Zee, een machtige golf vormt en een aantal eilanden , waaronder eenige

zeer groote
,
bespoelt. Daar echter de meest belangrijke van deze eilanden,

de groep van Spitsbergen bovenaan , de overblijfselen zijn van een voor-

malig arktisch vasteland en zij dus met Europa niets gemeen hebben, zoo

laten we ze buiten beschouwing, om ze later bij het Poolgebied te behan-

delen.

De verticale vorm van ons werelddeel is niet minder afwisselend dan

de horizontale. Ook hier eene rijke verscheidenheid van hoog- en laag-

land , van bergen en vlakten
,

terwijl alle overgangsvormen daartussenen

aanwezig zijn. In 't geheel bestaat Europa's bodem voor 2/3 uit laag-,

voor V3 uit hoogland.

Het laagland wordt voornamelijk gevonden in het O. van het werelddeel,

daar waar de landmassa hare grootste uitbreiding bereikt. Ten N. geheel,

ten W. en Z. gedeeltelijk door de zee begrensd , zet zich deze vlakte, aan

gene zijde van het Uralisch gebergte , ook over het Noordelijk deel van

Azië voort.

Andere belangrijke vlakten zijn de Duitsche , die niet alleen het Noor-

delijk deel van Duitschland , maar ook Nederland en een deel van

België en het Noord- Westelijk deel van Frankrijk omvat en de beide Ilon-

gaarsche vlakten, tusschen de Alpen en het Karpatisch bergstelsel. Nog

zijn de Lombardijsche en de Andalusische vlakten , om van eenige kleinere

niet te spreken
,
noemenswaardig.

In het Westelijk deel van Europa, op alle schiereilanden, met uitzonde-

ring van Jutland en op de groote eilanden, is het bergland overheerschend.

In het midden van het vasteland, rijst het machtige berggevaarte der Alpen

omhoog, waaruit de Apenijnen en het Balkan-stelsel, als Zuid-Westelijke

uitloopers , voortkomen.

Hoe machtig en greotsch echter de Alpenwereld, met hare ontzaglijke

gletschers, zich ook moge voordoen, wanneer het verwonderd oog tot deze

bergreuzen opziet , we moeten niet vergeten , dat zij slechts een miniatuur-

beeld zijn van de bergketenen , die we in andere werelddeelen aantreffen.

Want even als Europa binnen enge grenzen beperkt is, biedt het ook slechts

in 't klein alle overige schoonheden der aarde aan. Niet alleen missen wij

die kolossale berggevaarten , die trotsch ten hemel stijgen , maar evenzeer

die reuzenstroomen , die elders hun diepe voren uitploegden , die ont-

zachwekkende vormen der planten- en dierenwereld en die huiveringwek-

kende uitersten van klimaat. Aan de andere zijde, is Europa nagenoeg geheel

bewaard gebleven voor die verbastering der bezielde en onbezielde natuur,

zooals het vasteland van Australië ons die te aanschouwen geeft. In Europa

in één woord bestaat evenredigheid in alles en hierin ligt de verklaring

van het verschijnsel, dat het dit werelddeel was voorbehouden het tooneel te

worden van de hoogste intellectueele ontwikkeling van het menschdom. Het

doet er weinig toe of het plateau van Thibeth en de hoogvlakte van Pamir,

»het dak der aarde ," Europa's reuzentop, den Mont-Blanc, in hoogte even-

aren , en of in Zuid-Amerika steden worden gevonden, op eene hoogte
,

waar in Europa slechts hard groenachtig gletscherijs, zonder eenig organisch
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leven
,

gevonden wordt. En in elk geval, blijft de Alpenketen toch altijd

een geducht berggevaarte , aan de N. , W. en O. zijde door een krans

van Middelgebergten — de Pransche, Duitsche en Oostenrijk-Hongaarsche—
omgeven. Geheel zelfstandig verheffen zich : het bergstelsel van het Iberisch

schiereiland , de Britsche bergen , het Skandinavisch bergland , de Ural en

de Kaukasus , welke laatste men beschouwen kan als de Zuid-Oostelijke

grens van Europa.

De Europeesche bergketenen geven het aanzijn aan een tal van rivieren , die

ons werelddeel een milde besproeiing waarborgen. Geen dier stroomen kan

zich , wat lengte en waterlij kdom aangaat , in de verste verte meten met die

van Amerika, Afrika en Azië en zelfs vader »Rijn" staat, in dit opzicht, bij

menige Amerikaansche kustrivier ten achter. Daarentegen besproeien de

Europeesche stroomen , dank zij hun kronkelenden loop , een veel grooter

grondgebied. Allen kunnen aanmerkelijke bochten aanwijzen en een stroom

als de Hudson, die bijna een lijnrechten loop heeft, zal men in Europa be-

zwaarlijk vinden. Als een natuurlijk gevolg van de horizontale vorm van

Europa , nemen de rivieren, van het W. naar het O., in lengte toe. De

langste rivier , de Wolga , heeft ook de meest Oostelijke ligging en nadert

het meest de Aziatische grens.

In 't algemeen krijgt Europa meer een Aziatisch karakter, naar mate men

meer naar 't O. gaat , en dat niet alleen ten opzichte van de natuurlijke

gesteldheid van den bodem , maar ook ten opzichte van de bewoners. Zien

wij in den Europeaan de verpersoonlijking van ontwikkeling en beschaving

,

dan hebben wij, in het W. van ons werelddeel, de Europeanen bij uitne-

mendheid te zoeken. In taal , letterkunde en op elk gebied van de werk-

zaamheid des geestes staan de Westelijke volken bovenaan
,

terwijl de be-

schaving der meer Oostelijk wonende volken van veel jonger dagteekening

is. De laatsten plantten de beschaving, op hun beurt, in Oostelijke rich-

ting voort. Aan de uiterste grenzen , daar waar Europa en Azië samen-

komen , wonen Aziatische stammen , die op een vrij lagen trap van ont-

wikkeling staan.

Laat men enkele stammen , die later van buiten af zijn ingekomen
,

buiten rekening , dan zijn alle Europeesche volken in afstamming, taal, ze-

den en gewoonten, met elkander verwant en behooren tot de groote Arische

of Indo-Germaansche familie. In Azië behooren de Perzen en de Hindoe's,

gewoonlijk Oostelijke Ariërs genoemd , tot de zelfde volkengroep.

De bakermat van al die volken ligt nog voor een groot deel in het duis-

ter. In West-Europa hebben zij zich betrekkelijk zeer laat gevestigd en

in de merkwaardige volkstam der Basken, in het Westelijk deel der Pyre-

neeën, hebben we hoogstwaarschijnlijk een overblijfsel der oorspronkelijke be-

volking van Europa voor ons.

Zooals we zeiden , het punt , van waar de Arische volksverhuizing uit-

ging, is onzeker. Volgens een vrij algemeen verbreidde meening, zouden

we dit te zoeken hebben in Hoog-Azië , in de Pendjab. Anderen wijzen

op de Oostelijke laagvlakte van Europa en ook voor deze meening zijn

goede gronden aan te voeren.

Van de Kelten , die eenmaal een groot deel van Europa bewoonden ,

zijn nog slechts geringe overblijfselen aanwezig. De groote meerderheid
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der Europeesche natiën behoort tot een der drie groote onderafdeelingen der

Westelijke Ariërs , de Romeinen , Germanen en Slaven . De Grieken en Al -

baneezen zijn nog de eenige vertegenwoordigers der Thracisch-Hlyrische groep.

Geen der tegenwoordige Europeesche volken vertegenwoordigt een on-

vervalscht ras. Ze hebben zich allen, in meerdere of mindere mate , ver-

mengd met de oorspronkelijke bewoners. Daar waar deze vermenging met

de grootste gelijkmatigheid plaats had , zooals bij de Eomanen , daar trad

ook het eerst de ontwikkeling op en de gang dier ontwikkeling, van W. naar

O., houdt gelijken tred met de vermenging der volken , die naar het O.

steeds minder volkomen wordt. Alle niet-Arische stammen in Europa — ge-

lukkig zijn het slechts weinigen — staan nog op de laagste trappen van be-

schaving en naarmate hun bloed meer onvermengd gebleven is , naar die

mate, staan zij lager.

Onder laatstgenoemden zijn, buiten de reeds vermelde Basken , alleen de

tinsch-Ugrische stammen noemenswaardig. Hiertoe behooren vooreerst

de Lappen , in 't Noorden van Skandinavië en Eusland , een poolvolk, dat

nog in een nagenoeg volkomen natuurstaat verkeert ; verder de nauw aan

hen verwante Samojeden, die de toendra's, in het Noorden van Eusland

,

doorkruisen. Daarentegen hebben de Finsche stammen , die vroeger vrij

talrijk tusschen de Slavische Eussen verspreid waren , zich bijna ge-

heel en al in de laatsten opgelost. Het naast aan hen verwant zijn in Europ a

de Aziatische Magyaren of Hongaren en de Turken. Terwijl de laatsten

al de ruwheid van hun oorspronkelijk karakter behouden hebben , her-

inneren de eersten — dank zij een sterke inmenging van Slavisch bloed —
alleen nog door hun taal, aan deze verwantschap.

De Semïetische familie wordt in Europa vertegenwoordigd door de Jo-

den , die in grooten getale, onder de volken van dit werelddeel verspreid

leven.

Behalve door gemeenschappelijke afstamming
,

zijn de Europeanen nog

verwant door een gemeenschappelijk godsdienstig geloof. Het Christendom heett

over hen allen zijn zegeningen uitgebreid en ook over die volken, die met

hen in innige aanraking kwamen. Het oorspronkelijk Semietisch Christen-

dom is de godsdienst der Ariërs bij uitnemendheid geworden en bij elk

der drie hoofdgroepen, heeft het een bepaalden vorm aangenomen : het

Eoomsch-Katholicisme bij de Eomanen , het Protestantisme bij de Germanen

en het Grieksch-Katholicisme bij de Slaven
,

bij welke laatsten de Grieken

zich hebben aangesloten. Daar intusschen de grenzen der volken , in geenen

deele, de grenzen der denkbeelden bepalen, bestaan er natuurlijk een aantal

afwijkingen in dit opzicht ; onder de Eomanen komen evengoed Protestan-

ten voor , als Eoomsch-Katholieken onder de Germanen en Slaven. De

talrijke godsdienstige secten
, die onder Germanen en Slaven optraden

,

kunnen hier buiten beschouwing blijven , daar zij op den algemeenen ont-

wikkelingstoestand van Europa geen invloed uitoefenden.

Behalve het Christendom, treffen we in Europa nog den Islam aan bij

de Turken en het Boeddheïsme bij enkele Kalmuksche stammen , die zich

in het Zuiden van Eusland hebben neergezet, terwijl de in het Noorden

rondzwervende stammen veelal Heidenen zijn. De Joden hebben hun aloud

Jahvebgeloof bewaard.
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EUROPA'S BODEM.

HET IBERISCHE SCHIEREILAND,

Het Iberisch schiereiland , een bijna vierkante massa, met zeer weinig

geledingen , vormt als 't ware een Westelijk aanhangsel van ons wereld-

deel. De hooge bergmuur der Pyreneeën scheidt het van het overige

vasteland. Als het Westelijk voorgebergte van Europa, stijgt Kaap Koca, aan

den mond van den Taag, uit den Atlantischen Oceaan op. De Zuidpunt,

Punta Marzoqui, bij Tarifa, ligt nagenoeg juist op den 36° N. B. Het is

ongeveer even lang als breed, nam. 820 kilometers. In grootte, wordt 't

in Europa alleen door het Scandinavische overtroffen.

Om een goed denkbeeld van den vorm van dit schiereiland te verkrij-

gen , moeten wij het ons voorstellen, als een uit zee opgestuwde land-

massa. Want werkelijk is het niets anders dan een uitgestrekte hoogvlakte,

die verscheidene bergketenen torscht. Het laagland neemt slechts een acht-

tiende deel van de geheele oppervlakte in
,
bepaalt zich tot smalle kust-

strooken, enge dalen, langs den benedenloop der rivieren en de laagvlakten

van den Ebro en den Guadalquivir. Indien de waterspiegel van den At-

lantischen Oceaan en de Middellandsche Zee 130 a 160 M. steeg, dan zouden

al deze laagvlakten overstroomd worden en diep in het land indringende gol-

ven vormen. Het schiereiland zou dan een eiland worden, aan welks Noord-

kust de Pyreneeën steil uit zee oprezen. Want deze bergketen is door een

uitgestrekte laagvlakte gescheiden van de Pransche Middelgebergten en

moet dus beschouwd worden als tot Spanje te behooren . met welks ge-

bergten zij overigens in verbinding staat.

Het hoogland draagt vier evenwijdig loopende bergketenen, die allen, aan

de Noordzijde, glooiend oploopen en aan de andere zijde steil afdalen. Het be-

staat uit twee tafellanden, die van Oud- en ISieuw-Castüië. door het zoo-

genaamd Castiliaansch scheidingsgebergte van elkaar gescheiden
,

terwijl

het laatste ten Z. door de Siërra Morena wordt begrensd. Genoemde berg-

ruggen vormen geen onafgebroken geheel , maar bestaan uit een reeks van

kleinere ketenen. Dit geldt niet alleen voor de genoemde scheidingsge-

bergten , maar ook voor het Cantabrisch gebergte in 't N., dat als een

voortzetting van de Pyreneeën kan worden beschouwd en van de Siërra

Nevada , die de laagvlakte van Andalusie scheidt van de Middellandsche
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Zee. Aan de Oostzijde, gaan de Spaansche hoogvlakten in een bergland

over , dat eveneens uit eenige afzonderlijke groepen bestaat en samenhangt

met de ketenen, die den zuidelijken rand van het schiereiland vormen. Tot

deze oostelijke bergstreek behoort het Iberisch Bronnenland , dat de wa-

terscheiding vormt tusschen den Ebro en de overige stroomen van het

schiereiland , die allen in Westelijke richting loopen.

Daar deze waterscheiding op geringen afstand van de Middellandsche Zee

ligt, kunnen zich, ten O. daarvan, geen belangrijke hoogvlakten ontwikke-

len. Slechts de kleine plateaux van Cuenga en Murcia , het eerste dooi-

den Guadalaviar, het laatste door den Jucar besproeid, verheffen zich ten

Z. van de laagvlakte van Aragon, welke laatste het geheele gebied tusschen

het Bronnenland en de Pyreneeën beslaat.

Zooals van zelve volgt uit de orogransche gesteldheid van den bodem
,

heeft men de belangrijkste stroomen van het schiereiland ten W. van het ge-

noemd bergland te zoeken. Zij allen ontspringen op Spaansch grondgebied,

om in den Atlantischen Oceaan uit te loopen. Alleen de Noordelijkste en

kleinste tevens , de Minho
,
ontspringt op het Asturisch gebergte , in Gal-

licië. De overigen , Duero
,

Tejo (Taag) , Guadiana en Guadalquivir

(Arabisch : Wadi-el-Kebir , d. i. groote rivier) hebben hun bronnen op

het Iberisch Bronnenland. Zij stroomen allen in een Zuid-Westelijke

richting
,
evenwijdig aan de bovengenoemde bergketenen, terwijl de rivieren,

ten O. van het Bronnenland, een Zuid -Oostelijke richting hebben. Slechts

enkelen zijn bevaarbaar en dan nog maar voor een klein gedeelte van den

benedenloop. Behalve deze stroomen, vinden we nog in Portugal en ten

N. van het Cantabrisch gebergte een menigte kleine kustrivieren , waar-

van echter alleen de Bidassoa, als kustrivier tusschen Frankrijk en Spanje,

vermelding verdient.

Buiten eenige strandmeren met zoutwater , bevat het schiereiland geen

stilstaande wateren.

Uit het hierboven gezegde volgt , dat men het Iberisch Schiereiland kan

verdeelen in twee zeer ongelijke helften , een grootere Westelijke en een

kleinere Oostelijke. De laatste wordt begrensd door de Pyreneeën , een

bergketen, die onder de Europeesche gebergten een eerste plaats inneemt,

en in rang op den Kaukasus en de Alpen volgt. Wel is waar blijven de

hoogste toppen beneden die van de Alpen , doch de kam daarentegen is

hooger. Vandaar dan ook , dat er slechts twee passen op gevonden wor-

den
, die voor rijtuigen bereikbaar zijn , die bij Irun in 't W. en die bij

Gerona in het O. .

Al is ook het plantenrijk, in dit meer Zuidelijk gelegen bergland, van

meer beteekenis dan die van de Alpen, toch overtreffen de laatsten de Py-

reneeën in natuurschoon, zoowel door hun meerderen rijkdom aan water en

hun grootscher sneeuw- en ijsmassa's, als door de treffend schoone afwis-

seling van dicht begroeide bergvlakten en eeuwig besneeuwde toppen en

hellingen. Tegenover de afwisseling in vormen van het Alpenland, staat de

regelmatige, bijna eentonige bouw der Pyreneeën.

Van uit de twee hoofdketenen, de Westelijke en Oostelijke Pyreneeën,

die, beiden in parallel-richting, van tegenovergestelde kusten, naar elkander

toe loopen, vertakken zich een menigte nevenketenen, met de regelmatigheid
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van de bladeren van het varenkruid. Daardoor ontstaan een menigte korte

lengte-dalen, die natuurlijk allen evenwijdig aan elkander loopen.

Maar die regelmatige bouw is niet het eenige, wat de Pyreneeën, in

schoonheid, bij de Alpen, ten achter doet staan. Daar komt nog bij, dat de

hoogste toppen der eersten zich veel minder opvallend boven de kam van

het gebergte verheffen, daar deze, die der Alpen, gemiddeld 100 M. in boogte

overtreft.

De geheele keten vormt een tamelijk eentonige reeks van pieken, een wer-

kelijke siërra. Terecht draagt hij zijn naam van »Peyre vere," d. i. zwarte

toppen, zwart omdat hare steilte de vorming van sneeuwvelden belet. Trot-

sche bergtoppen, als de Canigou (2786 M.), de Pic du Midi (2885 M.)

en de Mcdedetta of Mont Perdu (3352 M.) zijn in de Pyreneeën een veel

zeldzamer verschijning dan in de Alpen. Bovendien, waar uitgestrekte

lengtedalen ontbreken, missen de Pyreneeën ook het bekoorlijke der grootere

meren. Slechts in de hoogere deelen van het gebergte, liggen, in woeste

eenzaamheid, enkele kleine meren, die door het van gletschers en sneeuw-

velden afstroomende water gevoed, een groot gedeelte van het jaar, met

een ijskorst bedekt zijn.

Maar zooals we reeds te kennen gaven, wat de Pyreneeën vooral ont-

breekt, dat is die tegenstelling van lente en winter, van een Zuidelijken

plantengroei en een Noordsche woestheid ; want de gletschers, of zooals ze

hier genoemd worden, de Servellias, die nog in de Pyreneeën gevonden

worden, dalen op lange na, zoo laag niet af in de dalen, als dit in de

Alpen het geval is.

Daardoor is ook de rijkdom aan water, in de Pyreneeën, veel geringer

en hun stroomgebied van weinig beteekenis. Slechts een belangrijke stroom,

de naar Frankrijk vloeiende Garonne, daalt langs hunne hellingen af. De
overige kleine bergstroomen, zoogenaamde gaven, banen zich, met een sterk

verval, een doortocht, door enge dalkloven.

Eindelijk ontbreken ook in de Pyreneeën, de groote heirbanen. Deze vindt

men alleen aan het Oostelijk en Westelijk uiteinde. Overigens zijn de berg-

passen »pasas" of »puertos" slechts smalle paden, hoogstens voor muilezels

begaanbaar. Terwijl dus de Alpen, dank zij hun talrijke, natuurlijke we-
gen, tot een druk volkerenverkeer aanleiding geven, brengen de Pyreneeën,

tot op den huidigen dag, slechts storing en scheiding teweeg.

Intusschen hebben ook de Pyreneeën onmiskenbare voordeelen. Op een

afstand van honderd uren gaans van elkaar verwijderd, worden hun Oos-

telijke en Westelijke voeten, door twee verschillende wereldzeeën bespoeld.

En terwijl de Alpen slechts een Germaansche natuur van een Hesperische

scheiden, vormen de Pyreneeën de scheiding tusschen twee werelddeelen. Ter-

wijl het boschrijk Baskisch heuvelland, aan de Westzijde, een landschap, op

het Duitsch Middengebergte, voor den geest roept, heeft de streek, die ten

Z. van de Pyreneeën, door de Middel] andsche zee bespoeld wordt, een

Afrikaansch karakter. Daar verheffen zich naakte, steile kalkrotsen boven

wouden van kurkeiken en olijfboomen ; nevens wijngaarden, die zich koesteren,

in den gloed van een Zuidelijke zon, groeien langs den rand van witte

zandvlakten, de zonderling gevormde, machtige aloë's en de immer groene

tamarisken. Kortom, tot op een afstand van een enkelen breedtegraad,
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naderen hier elkander de natuur van Duitschland en die van Algiers.

In de centrale Pyreneeën, d. i. ia dat gedeelte, dat volgens Eitters

oordeel, door de veelheid en veelvoudigheid zijner bergtooneelen, de schoon-

ste kroon van het geheele stelsel vormt, wordt onze opmerkzaamheid ge-

trokken door vormingen, die uitsluitend aan dit gebergte eigen zijn. We
bedoelen de rots-amphitheaters, cirques of oueles. Het zijn die ketelvor-

mige inzinkingen, die den dwarsdalen zulk een indrukwekkend aanzien ge-

ven. In de meest grootsche vormen, treedt dit verschijnsel op aan de grens

van Frankrijk en Spanje, in de kalk- en marmer-kloof van Marborcé, bij

Gavarnie. Het laatste is een armoedig bergdorpje (1444 M. hoog), dat

zijn Europeesche vermaardheid alleen dankt aan een majestueus rotscircus,

even als het bescheiden Chamouny, aan den reusachtigen Mont-Blanc. Wie

de Pyreneeën niet kent, wane niet ooit iets dergelijks gezien te hebben.

In het geheele Alpengebied, is er maar een enkele plaats, die — en dan

nog slechts van verre — daarmede vergeleken kan worden. Dat is het

hoogdal van Leuk, aan den Gemmipas, waar zich de steile wanden van den

Dauben- en Plattenham verheffen.

De geheel eenige bouw der cirques heeft tot tal van hypothesen, om-

trent hun ontstaan, aanleiding gegeven. De kleinere zijn waarschijnlijk

ontstaan, ten gevolge van het instorten van den ondermijnden bodem. Maar

het mag ten zeerste betwijfeld worden, of die theorie ook doorgaat voor

de kolossale oueles van Gavarnie, Troumonse, Bielsa enz. De bestijging

van den hoogen krans van den Marborcé, waar de reusachtige Koelandspoort

een uitgestrekt gezicht aanbiedt op het woest berggebied der Spaansche

Pyreneeën, biedt prachtige natuurtafreelen aan, doch is niet zonder ge-

vaar. Het heerlijk schoone vergezicht op de vlakte van Saragossa alleen

loont reeds de moeite. Van hieruit, ontdekt het oog ook den Mont Perdu,

als een verblindend witten koepel van zeldzame pracht.

Met deze grootsche omgeving van Gavarnie, kan slechts een enkel punt

van dit hooggebergte vergeleken worden. Dit punt ligt in het Oostelijk

uiteinde, daar waar de groep der Maladetta, de Mont-Blanc der Pyreneeën,

met zijn talrijke ijs- en sneeuwtoppen, omhoog rijst. Onder die toppen, de

zoogenaamde Mo7itagn.es maudites, is de Néthou (3402 M.) de hoogste. 1

Ten Z. van de Pyreneeën , strekt zich de laagvlakte van Arragon uit

,

doorsneden door den Ebro, welken hier een aantal zijrivieren to evloeien,

van de Zuidelijke uitloopers der Pyreneeën afkomstig. In dit stroomgebied

ligt Arragons aloude, beroemde hoofdstad Zaragosa. Aan de Oostzijde,

wordt deze vlakte van de Middellandsche Zee gescheiden, door een land-

rug, die bij de Pyreneeën, zich tot een waar bergland verheft. Dit berg-

land is de oude provincie Catalonië , en de Ebro breekt tusschen Mequi-

nenza en Tortosa, daardoor henen.

Den loop van den Ebro stroomopwaarts volgend , bereiken wij Lo-

grono, een oude stad, met kromme, bochtige straten. Het gebied van deze

stad heet de Rioja ; vooral wijn en ooft gedijen hier voortreffelijk, zoodat

de Rioja niet ten onrechte het Andalusië van het N. genoemd wordt.

De Ebro is, voor dit gedeelte van het schiereiland, van onschatbare

1. Ruitli. Erster Jahres-bericht der Geograpliisclien Gcsellsciiaft in Müuch en. 1871. 80. S. 66-72.
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waarde, daar hij de besproeiing mogelijk maakt van gansche streken van

Oud-Kastilië en Arragon, die anders onvruchtbaar zouden zijn.

Ten N. van de Ebro-vlakte, verheffen zich de bergen der Baskische

provinciën, die zich langs de geheele Noordkust van het Schiereiland voort-

zetten. Dit bergland was het tooneel van den jongsten Carlisten-oorlog.

Hier liggen Pamplona, de hoofdstad van Navarra en meer naar het W.,

op de Noordelijke helling van het gebergte, Guipuzcoa en Bübao en aan

de Zuidelijke helling, Vittoria. Hier begint het Asturisch-Cantabrisch ge-

bergte, welks kam, voor een deel, de grenzen vormt tusschen de oude pro-

vinciën Asturië en Leon. Zich hier en daar verheffend, tot een hoogte

van 1950 M. , strekt het zich uit van Navarra tot in Gallicië, waar het

tusschen den Minho en diens nevenrivier, de SU, een Zuid- Westelijke

richting krijgt. Daar eindigt deze keten in de bergachtige streken tusschen

den Minho en de Duero. Geheel Gallicië behoort tot dit gebied. Dit land

is rijk aan allerlei natuurschoonheden — wouden en weiden— en heeft een

zeer zacht klimaat, waarin zelfs zuidvruchten tot rijpheid komen. Vooral

schoon zijn de noten- en kastanjebosschen, welker vruchten een belangrijk

uitvoerartikel vormen.

Asturië daarentegen is een bijna ontoegankelijk bergland , met steile,

woeste bergruggen
,

weelderige weilanden en rijk besproeide , vruchtbare

dalen.

Ten Z. van het Cantabrisch-gebergte , strekt zich de hoogvlakte van

Leon en Oud-Kastilie uit, voor een groot deel, behoorende tot het stroom-

gebied van den Duero , die bij de handelstad Oporto in zee valt. Tusschen

zijn bovenloop en die van den Ebro, begint het Iberisch scheidingsgebergte

en verheft zich vrij aanzienlijk in de Siërra de la Demanda , aan welks

Westelijken voet , het sterke Burgos , een der koelste steden van Spanje ligt.

Om van hieruit , in Noordelijke richting , het dal van den Ebro te be-

i-eiken , moet men de bergkloof van Pancorbo — Gargantas de Pan-

corbo — doortrekken, die een schilderachtigen, majestueusen aanblik op-

levert. Over een afstand van meer dan een half uur gaans, verheffen

zich trotsche rotsgevaarten , die ten deele loodrecht opstijgen , en voor een

ander deel , zoozeer overhangen , dat zij elkander bijna schijnen te raken.

Geheel anders dan van de zoo even genoemde landstreken , is het aan-

zien van de hoogvlakte van Oud-Kastilië
,
waarop we eenige noemenswaar-

dige steden aantreffen , als : Palencia , Leon en Astorga , vervallen

plaatsen , die ten tijde van de Romeinen bloeiden , Valladolid , Zamora

en de beroemde academie-stad Salamanca.

Op die vlakte heerscht een sombere eentonigheid. De reiziger waant

zich als verplaatst in de dorre hoogvlakte van la Mancha , in Nieuw-

Kastilie of in Afrika's zandzeeën. Deze Oud-Kastiliaansche woestenij

wordt door karavanen met muildieren doortrokken , wier nadering men
reeds in de verte bespeurt , door de ontzachlijke stofwolken , die ze op-

jagen. Onwillekeurig herinnert men zich het Spaansche spreekwoord, dat

een leeuwrik, die over Kastilië wil vliegen, zijn leeftocht met zich voeren moet.

Aan de Zuidzijde, wordt deze hooge vlakte van den Duero begrensd

door het Kastiliaansch Scheidingsgebergte (gem. 2600 M. hoog). Deze

keten kan, op enkele punten , met de Zwitsersche Alpen wedijveren in
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schoonheid en woestheid. Eigenlijk bestaat zij uit vier
,
duidelijk van el-

kaar gescheiden ketenen. In Portugal neemt zij een aanvang, als Siërra

de Estrella
, een zware

, platte bergmuur. Naar het O. gaande , heet zij

vervolgens Siërra de data, dan Siërra de Gredos , een sterk gescheurde

rotsmuur, die aan de Zuidzijde steil oprijst en rijk is aan schoone Alpen-

streken en meren. Hieraan sluit zich vast het uit twee parallelketenen be-

staande granietgebergte der Siërra de Guadarama. Op de laatstgenoemde,

ontspringt het riviertje Manzanares, waarvan de bedding weinig breeder is

dan zijn naam en aan welks oevers de Spaansche hoofdstad Madrid zich

verheft
, op de niet minder dorre hoogvlakte van Nieuw-Kastilië.

Deze stad ligt in eene bijna schrikwekkende landstreek. Het is inderdaad

moeilijk, zich een akeliger oord te denken , dan de omstreken van Madrid

en geen enkele Europeesche hoofdstad is, in die mate , een paradijs,

midden in eene woestijn. Wie zich verkwikken wil in de schaduw der

booinen , vindt daartoe gelegenheid in het Pardo , welks kastanje- en altijd

groene eikenbosschen , eene verkwikkende tegenstelling vormen met de

omliggende woestijn. Niet ver van het Pardo , verheft het Escorial zijne

sombere muren. 1

De hoogvlakte van Nieuw-Kastilië doet, in somberheid, slechts weinig on-

der voor die van Oud-Kastilië ; het is een aaneenschakeling van woeste, ver-

brande vlakten, die zomer en winter, het zelfde aanzien hebben. Ontblaarde

elzenboomen en dor .gras omgeven de oevers van den Taag, welks vuil
,

geel water traag naar het Westen vloeit.

Deze hoogvlakte wordt, door de Siërra de Toledo, in twee andere ver-

deeld ; die bergrug toch scheidt de Noordelijke hoogvlakte van Toledo van

de Zuidelijke vlakte van La Mancha. De eerste wordt doorstroomd door de

Taag , de tweede door de Guadiana. Het stroomgebied dier rivieren wordt

door bovengenoemde siërra gescheiden , die zich in de Spaansche provincie

Estramadura, in de Siërra de Guadaloupe voortzet. Van uit Estramadura

gaat de Taag op Portugeesch gebied over en vormt de grensscheiding

tusschen de beide provinciën Beira en Alemtejo. Dat deel van Por-

tugal , dat zich tusschen den 40n en 4 ln breedtegraad uitstrekt , vormt

een terrasvormig plateau, van 600—650 M. hoogte, dat beschouwd kan

worden als het ZW. deel van de hoogvlakte van Oud-Kastilië. Dit is het

bergterras van Beira.

In de provincie Alemtejo, eindigt het gebergte van Estramadura. Alleen

in het Noordelijk deel, treft men eenige onbeduidende hoogten aan ,
die

naar het Z. en W. toe , voortdurend in hoogte afnemen. De vlakte zet

zich voort in de Portugeesche provincie Estramadura, waarin aan den mond

van den Taag
, de hoofdstad Lisboa of Lissabon , in tegenstelling met de

Spaansche
,
hoogst schilderachtig gelegen is.

Van uit de hoogvlakte van La Mancha , in Oostelijke richting gaande
,

komen wij aan het Iberisch Bronnenland
, op welks Oostelijke hellingen,

de provinciën' Valencia en Murcia zich uitstrekken, tot aan de Middel land-

sche zee. Een breede strook langs de kust draagt, met het volste recht,

den naam van »Europeesch Afrika." Hier ligt de stad Alicante
,

bijna

aan den rand van een dorre, zoutrijke steppe, die een deel uitmaakt van

1 Globus XX. lid. S. 321.
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dat groote steppengebied , dat door M. Willkomm , onder den naam van

» Litoralsteppe" wordt samengevat.

Dit land is volstrekt geen eentonige vlakte , rnaar een golvend terrein
,

waarop zich , in het N. en W., alleenstaande rotsgebergten verheffen , die

prachtig gevormd zijn en met heerlijk schoone kleuren pronken, maar allen

plantengroei ontberen. Laat men enkele beplantingen van vijgeboomen en

dadelpalmen , in de nabijheid der verstrooide caserio's , buiten rekening,

dan is nergens een enkele boom te zien. Men begrijpt te nauwernood hoe

het mogelijk is" , dat in dit dorre gebied
,
nog zooveel menschen een

middel van bestaan kunnen vinden, want in werkelijkheid zijn die streken

tamelijk sterk bevolkt.

De waarheid is, dat hier de schijn bedriegt. Deze streken zijn volstrekt

niet zoo dor, als zij er uitzien ; doch het bouwland ligt hier in diepe in-

snijdingen , die door noria's worden besproeid en zijn dus aan het oog

onttrokken. Alleen langs de straatwegen, vindt men meestal weelderige

graanvelden. Als een bizonderheid zij vermeld , dat de boeren , in deze

streken , het graan niet afsnijden , maar met wortel en al uittrekken. Be-

halve koren en gerst, wordt hier ook nog veel serradella (ornithopus sati-

vus brot) , wilde saffraan (carthamus tinctorius L.) en anijs verbouwd.

Naar mate men zich verder van Alicante verwijdert
,
krijgt de land-

streek meer en meer een Afrikaansch karakter. Rechts en links vertoo-

nen zich
,

langs de straatwegen , eerst groepen , daarna geheele bosschen

van palmboomen en daartusschen in , verblindend witte caserio's , met

platte daken en van slechts enkele vensters voorzien. En naarmate men

Elche nadert , neemt de rijkdom der flora toe. Bloeiende granaatbosschen

en graanvelden wisselen elkander af
,
aanplantingen van olijf- en Johan-

nesbroodboomen kondigen een vruchtbaarder bodem aan.

Eindelijk betreedt men een heerlijk schoon , donker woud van palmboo-

men. Het is het beroemde woud van Elche , dat de geheele stad om-

geeft en waardoor henen zich de straatweg slingert. Het is een onverge-

lijkelijk schoon natuurtafreel , die duizende slanke stammen , allen ge-

kroond door wuivende palmkruinen , wier gepluimde bladeren zich, op

allerlei wijzen, door elkander slingeren en een betooverend gesuis doen

ontstaan. En op den bodem de schitterend groene granaatboschjes, met

scharlaken-roode bloemen getooid. 1

De vlakten van la Mancha en Andalusië worden van elkaar gescheiden

door den kalen en woesten , doch niet hoogen bergrug van de Siërra Morena,

de hoofdketen van het Andalusisch scheidingsgebergte. In deze keten

ligt de beroemde rotskloof van den Despenaperros , door welke tegen-

woordig een spoorweg is aangelegd , die van het dal van den Guadiana

naar dat van den Guadalquivir voert.

Laatstgenoemde stroom is de hoofdrivier van Andalusië. Aan hare

oevers, liggen de steden Cordoba en Seuilla en nabij de monding Jerez

(Cerez) en Cadix. Andalusië is het Spaansche paradijs en de beschrijvin-

gen , die tal van reizigers van deze landstreek geven , worden zeer ten

onrechte , door velen , ook op het Noordelijk hoogland toegepast. De ziel

1 M. Willkomm. Spanien und die Balearen. Reiseerlebnisse und Nalurschilderungen nebst

wissenschafllichcn Zusalzen und Erla'ulerungen. Berlin, 1876. 80. S. 184—185
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van dit schoone landschap is het dal van Granada , zooals het zich

uitstrekt langs den voet van den hoogen Siërra Nevada. Eeeds in Fe-

bruari is het hier lente.

»De meest wonderbare vermenging van den Noordelijken en Zuidelijken

plantengroei" , aldus laat een reizigster van den nieuweren tijd zich uit

,

»ontvouwt zich hier voor het oog , als een gevolg van de ulhier heer-

schende temperatuur. Aan de zuidzijde begrensd door den machtigen

Siërra Nevada , ontbreekt het Granada , zelfs midden in den zomer

,

niet aan verfrisschende winden. Toen ik deze streken bezocht , ver-

toonden zich op de toppen van het gebergte, inzonderheid op den 3554

M. hoogen Piek Mulhacen
,

uitgestrekte sneeuwvelden , die zelfs, on-

der de gloeiende Juli- en Augustuszon , niet ten volle smelten. De

bodem was begroeid met jong
,

groen klimop en schoone bloemen
; ja

,

hier en daar lagen geheele velden viooltjes. Daartusschen verhieven

zich donkerroode rozen
,

terwijl hagen van myrthen de scheiding tus-

schen de velden uitmaakten. De amandelboomen stonden aan de Noord-

zijde in vollen bloei en aan de op het Zuiden gelegen takken, hadden de

vruchten zich reeds gezet , al waren ze dan ook verscholen achter een

dikken bladerentooi. Ook peren- en appelboomen
,
cypressen en cederen ,

oranjeboomen , cactussen en aloë's , moerbeziën en palmboomen prijkten in

volle schoonheid. Stroomend water gaf leven aan dit landelijk tafreel
,

want uit een menigte van kanalen en vaarten blijkt , dat de Mooren hier

niet vergeefs gewerkt hebben." 1

Minder bekend, maar niet minder rijk aan natuurschoon, is de afgelegen

landstreek La Alpujara. Zij ligt tusschen de zuidelijke hellingen van den

Siërra Nevada en de Middellandsche Zee en vormt een in hooge mate

schilderachtig bergland. Voor het verkeer zijn weinig streken zoo onge-

schikt ; zelfs met een muilezel kan men slechts moeilijk vooruitkomen.

Toch is dit gedeelte van het Pyreneesch Schiereiland buitensporig be-

voorrecht. Hier toch vindt men, in het kleinst mogelijk bestek, de voort-

brengselen van alle luchtstreken vereenigd. In het gewest der eeuwige

sneeuw, groeit de aromatieke kamille en langs de hellingen, volgen den-

nen , eiken
,

kastanje-boomen
,

wijngaarden
,

olijfboomen , citroen- en

oranjeboomen regelmatig op elkander
,
ja zelfs bananen , katoen en sui-

kerriet en andere tropische planten zoekt men, in de lagere streken, niet te

vergeefs. En onder de vele schoone vruchten en bloemen der provincie

Granada worden die van La Alpujara als de schoonsten geroemd.

Even als in het Kastiliaansch en Andalusisch scheidingsgebergte , onder-

scheidt men ook in het steile, zuidelijke kustgebergte van Spanje, een

aantal afzonderlijke ketenen en daaronder is de hoogste, de Siërra Nevada,

die aan deze geheele groep zijn naam gegeven heeft. Aan deze keten

sluiten zich , in Westelijke richting, de Siërra de Malaga en de Siërra

de Honda aan, welke laatste zich voortzet , tot aan de Engelsche rots-

vesting Gibraltar.

Uit een geographisch oogpunt , moeten tot het Iberisch schiereiland ge-

rekend worden de Balearen en Pithyusen. Onder de eerstgenoemde

eilanden
,

zijn Mallorca en Minorca de gewichtigsten. Op het eerste
,
ligt

1 Beltina Ringseis. Drei Monale in Spanien. Freiburg. 1875. 80.
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de hoofdstad Palma
,

op het laatste de uitnemend goede haven Mahon.
AI de overige eilanden van deze groep zijn klein en niet noemenswaardig.

De Pithyusen bestaan uit slechts twee eilanden , lbiza en het kleine

Formentera.

Al die eilanden zijn voor het meerendeel bergachtig en op Mallorka
,

het grootste van allen, verheffen zich de bergen, op de Noordkust, tot

een hoogte van 1460 , de Silla de Forella zelfs tot 1480 M. Verder

hebben zij een gezond , mild klimaat en een vruchtbaren bodem , die alle

Zuid-Europeesche producten voortbrengt. Vooral de vlakte om het nijvere,

volkrijke Palma , ziet er buitengewoon uitlokkend uit. Nevens amandel-,

vijgen-, moerbeziën-, Johannesbrood- en granaatboomen ,
groeien hier ook

andere ooftsoorten
,

terwijl tal van landbouwproducten , vooral ook gra-

nen , op den vruchtbaren bodem weelderig tieren.

HET ITALIAANSCHE SCHIEREILAND.

Het middelste der drie Zuidelijke schiereilanden van ons werelddeel , dat

de Middellandsche zee
,

bijna in twee gelijke helften verdeelt , is Italië
,

het paradijs van Europa , het land der poëzie en kunst , het land van

klassieke herinneringen , waar zelfs de steenen tot ons spreken.

Onder alle landen van Europa , is het schiereiland Italië , zoowel uit

een aestetisch , als uit een geographisch oogpunt , een der meest bekende.

Door een machtige bergketen, van het overig deel van Europa gescheiden

en door vischrijke zeeën omgeven , is dat schiereiland , in de oogen van

de Cis-Alpijnsche natiën , de tuin van Europa , waarheen zich de bewoners

der Noordelijke landen richtten , om van de Zuidelijke natuur te genieten

en zich te verlustigen in de werken der kunst en der oudheid.

In waarheid heeft het land voorrechten , boven alle anderen. Zijne

kusten, door bloeiende eilanden omgeven , bieden een tal van ruime, veilige

havens aan
,

terwijl het binnenland , door waterrijke rivieren wordt be-

spróeid. Van het N. naar het Z. , strekt zich een machtige bergketen

uit , die kostbare gesteenten en metalen in zijn binnenste verbergt , door

zijne sneeuwtoppen , de gloeiende hitte der zomerzon matigt en wiens

trotsche vuurwanden de meest verheven natuurtafereelen aanbieden. Als

een heerlijk schoon kleinood , deed de natuur Italië ontstaan en ze ver-

troetelde het, als een lievelingskind. Haar rijkste zegeningen stortte zij

er in de ruimste mate over uit
,

zij gaf het tal van schilderachtige tafreelen

en als vreesde ze, dat dit uitgezochte oord, van uit elders bezoedeld worden

zou
,
omringde zij het met zeeën en steile bergen.
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Wanneer de reiziger de Alpenketen is overgetrokken , dan stroomt hem

een gevoel van ongekende weelde door de aderen. Zelfs gedurende de

winteravonden is het , als ademde hij een andere lucht in en een aange-

name zachte temperatuur wekt nieuwe levenskracht en nieuwen levenslust

bij hem op.

Maar meer nog dan die uitwendige warmte , onderscheidt zich Italië

door een gloeiende hitte van de werkplaatsen der cyclopen. Deze vuur-

haarden vormen uitgestrekte vlakten van zwavel
,
puimsteen en lava , die

den kalkbodem afwisselen , waaruit Italië's bodem bestaat en die , in de

omstreken van Massa en Carrara, tot marmer verhard is. De altijd groene

plantenwereld tiert zelfs weelderiger, door den invloed van dien onderaard-

schen vuurhaard. De kostbare Lacrimae Chiïsti groeit op de lava-vlakten

van den Vesuvius ; trotsche wouden van reusachtige kastanjeboomen tieren

op den Etna en zelfs peperboomen , anders alleen eigen aan de keer-

kringslanden , verheffen zich op dezen bodem. Ijverige bijen zoeken hun

voedsel in de bloemgaarden van Sicilië en reeds in de oudheid, waren de bloe-

men van Enna en de honig van Hybla beroemd. In de moerbeziënboomen,

spinnen zijdewormen hun teeder weefsel, op de weidevelden, in het Zuiden,

grazen groote
,

krachtige paarden en op de hooge Alpen huizen gemzen ,

steenbokken en muilezels. Alleen de schorpioenen vertegenwoordigen de

schadelijke elementen van het dierenrijk.

Bij die verbazende mildheid van de zijde der natuur, werd ook haar

schoonste product , de mensch, niet vergeten. Zij schonk hem de heer-

lijkste gaven
,

lag in zijne oogen een schitterend vuur . deelde aan zijne

zintuigen een fijne gevoeligheid , aan zijne ledematen groote lenigheid

,

aan zijn geest heerlijk schoone talenten mede.

In de Italiaansche havens, liggen schepen van alle mogelijke natiën ten

anker en Italië's vlag vertoont zich in alle zeeën. Zijn rijke oogsten vullen

de voorraadschuren van ingezetenen en buitenlanders en een tallooze menigte

natuurproducten
, door den vindingrijken mensch in allerhande vormen ge-

goten , wekken bij den buitenlander, een gevoel van ongekend genot en

ongekende verbazing.
1

In het Zuiden , vormt de golf van Tarente de twee kleine schiereilanden

Apulië en Calabrië en geeft daardoor aan Italië, den spreekwoordelijk ge-

worden vorm van een laars, een vorm, dien we in het Zuidelijk halfrond

in omgekeerde richting
,

bij het tweeling-eiland Nieuw-Zeeland terugvinden.

Met uitzondering van de Noordelijke grens, aan alle zijden, door de zee

bespoeld, wordt Italië van het Balkan-schiereiland gescheiden, door de 75

km. breede straat van Otranto en door de Adriatische zee, die in het N.

eindigt, in de golven van Venetië en Triëst. Tusschen Griekenland en Si-

cilië, vinden we de Jonische zee en ten N. van laatstgenoemd eiland, ver-

der begrensd door Sardinië, Corsica en Elba, de Tyrrheensche zee, met de

heerlijk schoone golven van Salerno, Napels en Gaëta. Nog Noordelijker ligt

de Ligurische zee, met de golf van Genua.

1. Fr. Hobirk. Wanderungen auf der Gebiele der Lander- und Völkerkunde. Detmold 1870.

80. Vil Bnd. llaliën. S. 1—2.
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Kernen we een kaart van Italië ter hand, dan valt het ons terstond op,

dat het land bestaat uit twee deelen, die duidelijk van elkaar gescheiden

zijn, het vasteland en de eilanden.

Het eerstgenoemde deel wordt in het N. begrensd door den kring der

machtige Alpen. Aan hun voet, strekt zich de uiterst vruchtbare Lombardijsche

laagvlakte uit. Ze omvat de landschappen Piemont, Lombardije en Venetië,

met een menigte belangrijke steden. Behalve door de Adige, wordt deze

vlakte nog besproeid door den Po, die op den Alpentop Monte-Viso zijn

oorsprong neemt. Aan beide zijden, tal van zijrivieren opnemend, door-

stroomt deze grootste rivier van Italië, de geheele vlakte, van het W.

naar het O.

Aan de Oostzijde, wordt dit gebied begrensd door een reeks van strand-

meren, lagunen, te midden van welke zich de trotsche koningin der Adria-

tische zee, la öella Venezia, verheft. In het Z. stijgt de keten der Ape-

nijnen omhoog, welke zich aan het Alpenstelsel aansluit en in Oostelijke

richting voortloopt, tot aan de Adriatische zee. Vervolgens wendt ze zich

naar het Z. en doorloopt, in die richting, het geheele Schiereiland.

Door deze richting der bergen wordt Italië verdeeld in Opper-Italië, ten

N. van de Apenijnen en Midden- en Beneden-Italië. Laatstgenoemde

deelen vormen het eigenlijke schiereiland, terwijl Opper-Italië een deel uit-

maakt van Europa's vastland. Midden- en Beneden-Italië weder worden,

door den genoemden bergrug, verdeeld in een Westelijke en een Oostelijke

helft.

De vreemdeling, die van over de Alpen, in Italië komt, moge getroffen

worden door de Zuidelijke plantenwereld en het welluidend Italiaansch

dialect, eerst wanneer bij de Apenijnen overgetrokken is, bevindt hij zich

werkelijk in Italië. Het is dan ook — uit een geologisch oogpunt — nog

niet lang geleden, dat de tegenwoordige Po-vlakte den bodem vormde van

een zeeboezem. Groote gletschers daalden van de Alpen hierin af en in

dezen bergmuur, vormden de golven diep indringende fjorden, aan welker

voormalig bestaan thans nog de bekoorlijke meren, aan den Zuidelijken voet

der Alpen , herinneren.

De Po en de Etsch (Ital. Adige) waren de scheppers dezer vlakte. Zij

voerden, uit de Alpenketen, groote massa's slib aan. Nog in historische

tijden, ging de aanwas van het land, ten gevolge van aanslibbing voort,

ofschoon het lagunen-gebied van Venetië — zooals uit nauwkeurige waar-

nemingen gebleken is — steeds meer wegzinkt. De lido voor laatstge-

noemde stad is niets anders dan een voormalige duinenrij, die zich ook

uitstrekt langs de delta van den Po en de Etsch. De eilanden, waarop Ve-

netië gebouwd is, zijn sedert het begin van de 16e eeuw, bijna een me-

ter gezonken. Daarentegen is Eavenna, in den tijd der Gothen een be-

roemde havenplaats, door voortgezette rijzing, een landstad geworden, meer

dan 7 kilometers van de zee verwijderd. Nog in 589, liep de Etsch bij

Porto Brondolo in zee.

Terwijl de Po met zijn zijrivieren den voormaligen zeeboezem in een

vruchtbare vlakte herschiepen , zoo veranderden zij ook de fjorden , zooals

reeds gezegd is, in Alpenmeren. Dit bewijzen niet alleen hun scherpge-

teekende oevers , maar ook hun aanmerkelijke diepte. Op een punt toch

2
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ligt de bodem van het Lago di Como 396 en die van het Lago Maggiore

zelfs 551 M. beneden den spiegel der Adriatische Zee. Nog krachtiger

getuigen zijn de zeevisschen in het Garda-meer en ook bij dit , zoowel als

bij het Iseo-meer, .daalt de bodem beneden den zeespiegel.

De Alpen — althans de Westelijke ketenen — zijn van betrekkelijk

jongen datum en ook hier zien we weer den regel bevestigd , dat later

ontstane gebergten de stroomgebieden naar de oudere formaties opdringen

;

ook de Po werd aldus in een zuidelijke richting opgedrongen. 1

De Lombardijsch-Venetiaansehe laagvlakte glooit van de gebergten naar

het midden af. Aan de Noord- en Westzijde, rijzen de bergen steil op

,

aan de Zuidzijde daarentegen dalen zij zacht glooiend af. De uit porfier

bestaande heuvelgroepen der Monti Berici (419 M. hoog) bij Vicenza en

der Monti Luganei (409 M.) bij Padua scheiden haar in een kleinere Oos-

telijke en een grootere Westelijke vlakte. Eerstgenoemde draagt den naam

van Venetiaansehe
,
laatstgenoemde dien van Lombardijsche vlakte.

Het Garda-meer is door heuvels van de vlakte gescheiden en ook ten

Zuiden van het Lago-Maggiore en bet Lago di Como, strekken zich grond-

verheffingen uit en wel het bekoorlijke heuvelland van Brianza. 2 Tus-

schen beide laatstgenoemde meren , vinden we het meer van Lugano, meer

Zuidelijk, de kleine meren van Annone, Pusiano en Alserio en op grooter

afstand, de grootere meren Lago di Varese, Lago di Commabio en Lago

di Monate. In de Venetiaansehe vlakte, ligt alleen het kleine meer van

Santa Croce, bij Belluno.

De geheele laagvlakte van Opper-Italië wordt besproeid door een menigte

rivieren en kanalen, welke laatsten dienen om het water uit moerassige

streken af te leiden, ofschoon de mees ten tevens bevaarbaar zijn. De hoofd-

stroom is de Po, die een belangrijke delta heeft gevormd en in zijn mon-

dingsgebied, door kanalen, met de Etsch verbonden is. Onder de vele ar-

men, waarmede hij in de Adriatische zee uitloopt, zijn de belangrijkste de

Po della Maestra, in het N. en de Po di Primaro, in het Z. De vele

zijrivieren, die zoowel van de Alpen, als van de Apenijnen afdalen, voeren

zooveel water aan, dat de rivier reeds bij Turin een machtige stroom is.

De Noordelijken hebben allen een richting van N. W. naar Z. O. Om ons

tot de meest belangrijken te bepalen, noemen wij slechts de Dora Baltea,

de Sesia, de Ticino, de Adda, de Oglio en de Mincio. De Zuidelijke bij-

vloeden, die allen in Noord-Oostelijke richting stroomen, zijn nog talrijker,

maar weinig beteekenend. De grootsten daaronder zijn de Tanaro, in

Piemont, de Scrivia, vooral in haar bovenloop, een bekoorlijke stroom, de

Trebia, de Taro, de Secclüa en de Reno.

Door de geheele vlakte henen, is de rijkelijk besproeide bodem bui-

tengemeen vruchtbaar. Daarbij is het klimaat veel milder, dan in an-

dere, op gelijke breedte gelegen landstreken en vooral is dit het geval in

het Noordelijk deel. dat door de Alpenketen tegen de Noordenwinden is

beschut. De belangrijkste producten zijn wijn, tarwe, mais, rijst en zijde.

De landbouw staat er op een zeer hoogen trap en de afwisseling van bouw-

land en boomgroepen geeft aan de geheele vlakte het voorkomen van een

1. Peschcl. Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde.

2. Anton Sleinhauser. Lehrbuch der Geographie. Prag. 1876. 80. II Bd. S. 80—8t.
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bloeienden tuin. Ook de veeteelt wordt met de meeste zorg en den besten

uitslag beoefend.

Zooals we reeds zeiden, wordt de Zuidelijke grens van de Povlakte ge-

vormd door den bergrug der Apenijnen.

De keten begint in het Westelijk deel des lands, bij den Col di Tenda,

waar zij zich bij de Zee-Alpen aansluit. De bergachtige kuststreek tusschen

de Alpen en de Golf van Genua draagt den naam van Ligurië. Vooral

het strand is hier en daar verrukkelijk schoon. Het draagt, tusschen Nizza

en Spezzia, de namen van Riviera di Ponento en Riviera di Levante. Op

geringen afstand van de kust, verheffen zich de Ligurische Apenijnen, die aan

de Zuidzijde zeer steil zijn. Dit gedeelte der Apenijnen, vormt een smallen,

niet hoogen bergrug, die tot op de kruin toe, met bosschen is begroeid.

Intusschen vormt deze keten , ten opzichte van het klimaat, een waren

scheidsmuur. Dikwijls gebeurt het, dat het in Genua regent, terwijl zich

boven Novi, Tortona, Alessandria, Asti, Turin en andere plaatsen in de

Povlakte een helder blauwe hemel welft. En terwijl in de Povlakte, nog

vertegenwoordigers van een meer Noordelijken plantengroei voorkomen, tiert

alles, om de Golf van Genua henen, in Zuidelijke pracht en rijkdom. Ter-

wijl Turin een der koelste plaatsen van Italië is, is de temperatuur in het

nabijgelegen Genua hooger dan in bijna eenige andere Italiaansche plaats.

Het klimaat in deze streek komt nagenoeg overeen met dat van het ge-

bied van de Golf van Napels. Menig krank bewoner uit meer Noordelijke

streken zoekt dan ook genezing in het milde klimaat van Nizza, Mentone,

Ventimiglia, San Remo, Porto Maurizio, aan de Riviera di Ponente, of

Nervi, Chiavari, Spezzia, aan de Eiviera di Levante

Ook de plantenwereld van deze kuststreek komt met die van Zuid-Italië

overeen. Genua en zijne omgeving vallen binnen de grens van de altijd

groene loofboomen. Daar begint het vaderland der myrten, laurierboomen,

olijven, camelia's, oranjeappelen en citroenen. De loofboomen uit Noord-

Europa kunnen hier niet tieren, wegens gebrek aan water, in den tijd van

hunnen groei.

In Zuid-Europa en Noord-Afrika, kan men twee jaargetijden onderschei-

den, een droog en een nat seizoen. De zes wintermaanden zijn de natte, de

zes zomermaanden de droge tijd. Nu zou, om onze boomen aldaar te doen

gedijen, de gemiddelde neerslag, ook gedurende de wintermaanden, wellicht

nog voldoende zijn, doch de tijdperken van algeheele regenloosheid zijn te

lang. Wel komt het ook hier voor, dat de regen meer dan drie weken

op zich laat wachten, doch in Italië duurt het soms langer dan zes weken,

en tegen zulk een droogte, onder een Italiaanschen hemel, zijn onze boo-

men niet bestand. In de plaats daarvan treden boomen en struiken, met

taaie, glinsterende, donker groene bladeren. 1 Bovendien treft men, langs

de Genueesche kust. ook reeds tropische planten aan, zooals reusachtige

aloë's en cactussen en bij Nizza den dwergpalm (Chamaerops humilis). 2

De Ligurische Apenijnen, waarover tegenwoordig, op twee punten, bij

Savona en bij Genua, de spoorweg loopt, buigen zich om de Golf van

1. Peschel. Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde. S. 188—189.

2. F. A. Flückiger. Osterferien in Ligurien, Buchners N. Repert. 1'. Pharm. Bd. XXV, 7 und

8 Heft.
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Genua henen. Deze keten wordt begeleid door een kunstig aangelegde

spoorbaan. Veelal toch is de weg uitgehouwen in de rotsgevaarten, die op

sommige punten steil uit zee opstijgen.

Naarmate men meer Oostelijk komt, verwijdert zich de bergketen meer

van de zee, om een meer zuivere paralelrichting te volgen. De grootste

hoogte bereikt zij in de Monte Penna (1740 M.), de Alpe di Succiso( 198

3

M.) en de Monte Rondinaja (1962 M.). Tusschen laatstgenoemden top en

de Monte Cimone, voert de pas van Fiumalbo over het gebergte henen.

Bij dezen pas, beginnen de Etruskische Apenijnen.

Behalve de bovengenoemde pas, welks hoogste punt 1200 M. boven den

zeespiegel ligt, moet ook nog, in de Ligurische Apenijnen, de La Cisa-pas

(1040 M.) genoemd worden. Veel lager — tot op 740 M. — daalt de

Bocchettapas, die overschreden wordt door den spoorweg van Novi naar

Genua.

Ten Z. van de Oostelijke ketenen der Ligurische Apenijnen, ligt het ver-

rukkelijk schoone landschap Lunigiana, besproeid door de kleine Magva.

Nog meer Zuidelijk, en door het dal van Car/agnana, van de Apenijnen

gescheiden, verheffen zich de woeste, sombere kalkbergen der Apuanische

Alpen, met de 1880 M. hooge Pizzo d'Uccello. Naar het Z. toe, loopt

dit gebergte glooiend af, om zich in de Toscaansche laagvlakte te verlie-

zen. Hier vinden we, te midden eener heerlijk schoone natuur, het nette

stadje Lucca, in het dal van den Serchio, die uit het Garfagnana- dal te

voorschijn komt, na zich vereenigd te hebben met de, op de Fiumalbo ont-

springende Lima. Hier liggen de hooggeroemde baden van Lucca.

Het Apuanisch gebergte verbergt in zijn schoot het wereldberoemde, wit

Carrarisch marmer. Niet alleen dat die groeven een belangrijk geldelijk voor-

deel afwerpen, maar bovendien brengen zij niet weinig tot de schoonheid

van Carrara bij. De tegenstelling toch tusschen de met donker groen be-

groeide heuvels, aan de N. W. en Z. zijde en de verblindend witte mar-

merrotsen, aan de O. zijde, brengt een zeldzaam effect teweeg.

Nevens de Fiumalbo-pas, verrijst de 2168 M. hooge Monte- Cimone en

van hier af, strekken zich de Etruskische Apenijnen uit, tot aan de bron-

nen van den Tiber, op de Monte Comero. Dit gedeelte van de Apenijnen

is een der belangrijksten van de geheele keten. Een beroemde kunstweg,

de spoorbaan van Bologna naar Pistoja, voert er over henen en bereikt

haar hoogste punt bij Pracchia. Eerst volgt ze het dal aan den Eeno,

een der vele parallel loopende stroompjes, die van de Apenijnen, in Noor-

delijke richting, naar den Po vloeien. Na den genoemden pas te zijn doorge-

gaan, loopt de weg, langs de veel steiler Zuidelijke helling, door de Tos-

caansche laagvlakte, naar Florence.

Deze laagvlakte bepaalt zich eigenlijk tot het dal van den Arno. Deze

rivier ontspringt op de Monte Falterona (1648 M'.j, in de Etruskische Ape-

nijnen en maakt dan een verbazende kromming in Zuidelijke richting, eer

hij, bij Pontassieve, een Westelijke richting aanneemt. Beneden Pisa, baant

hij zich een weg naar de Ligurische zee, dwars door de Maremmen, de

moerassige en uiterst ongezonde kuststreek, waarin de Toscaansche laag-

vlakte eindigt.

Het dal van den Arno bevat tal van exemplaren van zeer eigenaardige
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zoogdieren, uit het tertiaire tijdperk. In het museum van Florence, is

deze fauna verbazend sterk vertegenwoordigd. We' vinden daar Ele-

phas meridionalis, welks afmetingen gebleken zijn, veel kolossaler te we-
zen, dan men tot dusverre had gemeend ; cervus dicranius, met zijn rijk

getakt gewij. Deze diersoort vormt, met Bos etruscus en Hippopotamus
major de laatste vertegenwoordigers van een fauna, die nog getuige was
van het eerste optreden van runderen, olifanten en nijlpaarden. 1 Ook bij

Ortona, in de provincie Chieti, zijn kort geleden overblijfselen van Hippo-

potamus major ontdekt. 2 Ten slotte worden, op vele punten van Tos-

cane, vooral in de zoogenaamde Paucchina, vele tanden van Elephaspri-

migenius gevonden. 3

Bij de Monte Comero, waarop de bronnen van den Tiber, beginnen de

Romeinsche Apenijnen. Zij strekken zich uit tot aan het dal van den

Tronto, een kustrivier, die in de Adriatische zee uitloopt. Het hoogste en

meest woeste gedeelte dezer keten vormen de Monti Sibillini. Zoowel deze

keten als de voortzetting daarvan, de Abruzzen, loopen nabij en evenwij-

dig met de Adriatische kust.

Bij den Pizzo di Sevo (2546 M.), scheiden zich de Apenijnen in twee ke-

tenen, waarvan de Oostelijke de meest belangrijke toppen draagt. Daar toch

vinden we de Gran Sasso d'ltalia (2910 M.), de Rocca di Lipareto en La
Scalata, terwijl de Westelijke keten, in den Monti Belino, een hoogte be-

reikt van 2400 M. Beide ketenen, die bij de stroombedding van den Salto

weêr te zamen komen, omsluiten de, om zijn roofzuchtige bevolking beruchte,

hoogvlakte der Abruzzen.

Al deze ketenen worden doorstroomd door een menigte kleine kustrivie-

ren, die allen nagenoeg evenwijdig loopen en in de Adriatische zee uit-

monden.

Zuid-Italië wordt doorsneden door de onregelmatige keten der Napoli-

taansche Apenijnen. De hoofdkam neemt in die mate een Westelijke rich-

ting, dat het Schiereiland Apulië bijna vlak schijnt, in vergelijking met

Calabrië, dat in zijn gansche lengte, tot aan kaap Spartivento, doorsneden

wordt door de Calabrische Apenijnen.

Apulië is een kalkachtig, dor land, dat van het O. naar het W. stijgt.

Van een eigenlijke bergketen is hier geen sprake meer. Zij lost zich op

in een aantal afzonderlijke berggroepen, die dan eens in meridiaan-, dan

weer in parallel richting loopen, soms zelfs een soort van kring vormen.

Het karakter der Apenijnen is, zooals bij een bergketen van een dergelij-

ke uitgestrektheid wel niet anders kan, zeer afwisselend. De Ligurische

en Etruskische Apenijnen zijn met bosschen bezet
;
daarentegen zijn de

Eomeinsche Apenijnen en haar zuidelijke voortzettingen geheel boomloos en

slechts spaarzaam met struikgewas begroeid. De laag teelaarde, die vroeger

deze bergen bedekte, is verdwenen en overal treedt de naakte kalkrots te

voorschijn. Het uitroeien van de bosschen, waarmede reeds ten tijde der

Eomeinen begonnen werd, heeft voor Italië de droevigste gevolgen. Bij

belangrijken neerslag toch, wordt de vochtigheid niet langer tegengehouden

1. Ausland 1872. No. 29. S. 696.

2. Bollettino del club alpino italiano. Vol. X 1876. fase. 26. S. 138—144.

3. Over de geologische gesteldheid vau Italië' raadplege meu : Globus XIX. Bd. S. 361.
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door de wouden en zoo ontstaan die vreeslijke periodiek wederkeerende

overstroomingen, waaronder nagenoeg alle vlakke streken, maar inzonder-

heid de Campagna di Roma te lijden heeft. Trouwens , waar de bevol-

king in dichtheid toeneemt, volgt het uitroeien der wouden, en zoo kregen,

reeds zeer vroeg, de oorspronkelijk bosehrijke Apenijnen, dat naakte en kale

voorkomen, dat hen nog heden ten dage kenmerkt.

De bronnen van den Tiber liggen in de Apenijnen, aan den voet van

de Monte Comero en slechts een weinig ten O. van die van den Arno. De

ricbting hunner loop echter is zeer verschillend. De Tiber toch heeft, over

het algemeen, een nagenoeg zuiver Zuidelijke richting, zoo zelfs, dat de

bron en de monding bijna onder denzelfden meridiaan gelegen zijn. Aan

den linkeroever, ontvangt hij de Nera, die op den Monti Sibellini ontspringt

en in de nabijheid van Kome, de Anio of Teverone, die bij Tivoli , met

schilderachtige watervallen, uit het Sabijnsch gebergte, te voorschijn treedt.

Aan den rechteroever, neemt de Tiber de Chiana op, welke door middel

van een kanaal gemeenschap heeft met de Arno.

Aldus begrenzen Arno en Tiber een driehoek, welks derde zijde gevormd

wordt door de Tyrrheensche zee. Deze dx-iehoek sluit een zeer afwisselend

heuvelland in, dat doorstroomd wordt door de Ombrone, de meest beteeke-

nende kustrivier, tusschen den Arno en den Tiber.

De hoogten tusschen Arno en Ombrone, noemt men kortweg het Tos-

caansche heuvelland. Ten Z. van de Ombrone daarentegen, verheft zich de

1733 M. hooge groep van het trachietgebergte Monte Amiata. Daar vin-

den we ook de aanzienlijke waterbekkens van het 1000 km. groote Lago

Trasimeno en de kleinere meren van Chiusi
,
Montepulciano en Bolsena.

Nog meer Zuidelijk, liggen het Lago di Vico en het meer Bracciano. Ten

N. van het Vicomeer, verheft zich de Monte Cimino en ten N. O. van het

Lago di Brocciano, de kalkrots van Soracte, het karakteristieke uiteinde van

de Romeinsche Campagna.

Campagna di Roma ! Heerlijk schoone landstreek, die nergens op aarde

overtroffen wordt, even grootsch door landelijke schoonheid, als door his-

torische herinneringen. Een majestueuze stilte, die tegenwoordig slechts

een enkele maal, door het schrille fluiten der locomotief wordt afgebroken,

heerscht op dezen rijkgekleurden bodem van het oude Latium. Ofschoon

uitgebreide vlakten zich alhier uitstrekken, toch heerscht er geen eento-

nigheid, want die vlakten worden afgebroken door grondverheffingen , die

door hun eenvoudige, doch stoute lijnen, een aangename tegenstelling met

de vlakke gedeelten geven.

Aan de Zuidzijde, wordt dit gebied begrensd door de zonderlinge omtrek-

ken van het vulkanische Albaanscli gebergte, met de Monte Cavo, als hoogste

top. Naar het O., rust de blik op den kalkmuur der Sabijnsche bergen
,

terwijl meer op den voorgrond, de golvende lijnen der Aqua Claudia, der

Campagna hun stempel van eentonigheid meêdeelen. En over dit verruk-
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kelijk tafreel, welft zich de Italiaansche hemel, die niet alleen veel scher-

per en blauwer is dan bij ons te lande, maar ook veel hooger, veel verder

verwijderd schijnt te zijn. Ook de horizont is helder in Italië en dientenge-

volge teekenen zich de lijnen der verschillende voorwerpen veel scherper

daar tegen af.

Zoo ver het oog reikt, vormt de Campagna niets anders dan een uitge-

strekt grastapijt. Grazende kudden, uit welker midden zich de eenzame

gestalte van den herder verheft, vormen nagenoeg de eenige stoffeering van

het landschap. Hier en daar grazen ook paarden, die er ellendig uitzien en

een enkele maal, kan men het geluk hebben een ruiter te ontmoeten, met

zijn eigenaardige, met ijzeren punt beslagen staf en zijn van geitenyel ver-

vaardigde beenkleederen. Zeldzamer ontdekt het oog, te midden van de

boomlooze, kale en zonnige Campagna, een door altijd groene eiken over-

schaduwden heuvel. Daarentegen treft men overal ruïnen en puinhoopen

aan, wier fantastische, vaak spookachtige vormen, ons in bezielde taal, de

vergankelijkheid prediken. Hier en daar wordt een afgebrokkelde muur

overschaduwd door de waaiervormige kroon van een eenzamen pijnboom of

glinstert daarboven de bladerdosch van den laurier. En te midden van dat

overweldigend landschap, verheft zich Eome, met den reeds van uit de verte

zichtbaren koepel van den St. Pieter.

Dan ook hier heeft de medaille hare keerzijde. Uit dit schoone land-

schap, stijgen gassen — de zoogenaamde »malaria" op — die dood en

verderf aanbrengen. De vulkanische tufsteen der Campagna neemt alle voch-

tigheid op, in zijn tallooze spleten en het verdampen van dat onderaard-

sche water moet als hoofdoorzaak der malaria beschouwd worden. 1

De bewering, dat de malaria niet bestaan zouden hebben, toen de Cam-

pagna nog sterk bevolkt was, houdt volstrekt geen steek. Ook heeft men

gemeend, dat de Campagna eerst tot een woestenij zou zijn vervallen,

sedert men den landbouw heett opgegeven en dat men dus daartoe moest

wederkeeren. Doch van een woestenij kan geen sprake zijn, daar de voor-

deelen van de veeteelt van nog veel meer beteekenis zijn, dan die van den

landbouw ooit zouden kunnen wezen. 2 Onder alle plannen, om de Cam-

pagna, uit een sanitair oogpunt, te verbeteren, is er slechts een, dat eeni-

ge kans van goeden uitslag schijnt aan te bieden. Het is het op grooten

schaal aanplanten van den Australischen blaauwen gomboom (Eucalyptus

glóbulus), vereenigd met de teelt van de gewone zonnebloem (He.lianthus

annuus). 3

1. Paolo Mantovani , Descrizione geologica della Campagna Romana. Torino. 1875. 80.

2. Carl Freiherr du Prei. Uuter Tannen und Piuien Berliu 1875. So. S. '200.

3. Dr. Pielro Balestra. t/igieue vella Campagna e cilla di Roma. 1875.

Dr. Cregorio Fedeli , Sulle propriéta bonificanti e leropeuiische dell' Eucalyplus globulus.

Forl. 1876. 80.

Fr. von Hellvvald. Die Römisclie Campagna und die Malaria. Ausland. 1875. No. 32. S. 360.

Id. Der Eucalyptus globulus und das Klima Ronis. Ausland. 1876. No. 35. S. 693.
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De Eomeinsche Campagna gaat onmerkbaar over in de niet minder on-

gezonde maritima, wier Zuidelijke verlenging, tot nabij Terracina, de een-

maal zoo gevreesde, doch thans grootendeels droog gemaakte Pontijnsche

. moerassen (pomptinae paludes) vormt. Zij strekken zich uit, ten W. van het

Volskergebergte of Monti Lepini, die te samen met de Sabijnsche en Al-

baansche bergen, de Campagna begrenzen.

Onder de Sabijnsche bergen, verstaat men een landrug, die ten W. van

de Apenijnen loopt en daarvan gescheiden is door het dal van de Belino

en haar zijrivier Turano. Zij beginnen op den linkeroever van de Nera en

loopen, over een grooten afstand, evenwijdig met den Tiber, in de richting

van de lengte-as van het Italiaansch schiereiland. Op deze keten, ontspringt

de Anio, welks dal men bij het beroemde Tivoli betreedt.

De vulkanische Albaansche bergen liggen, geheel en al, geïsoleerd. In

de zoogenaamde Campo d'Annibale en in de beide beroemde meren van

Albano en Remi, hebben zij hun kratervorm zeer zuiver bewaard. Ook bij

Ariccia ligt nog een voormalige krater.

Ten Z. van deze keten, ligt het Volskergebergte en nog heden ten

dage, staat de roofzuchtige bevolking dezer streek in zulk een kwaden

reuk, dat niemand ongewapend deze bergen bereist. In Zuidelijke richting,

strekken zij zich uit, tot aan de door de Carigliana besproeide Terra di

Lavoro, waar de gezegende grond van Napels begint.

Nog Zuidelijker strekt zich de buitengemeen vruchtbare vlakte van het

sgelukkig" Campanië (Campagna felicé) uit. Ze wordt ten N. ongeveer

begrensd door de Voltumo, den machtigsten stroom van Beneden-Italië. Hier

verheft zich, op steile heuvels, te midden van een waar paradijs, de Sire-

nen-stad Napels (It. Napoli), de grootste stad van het geheele rijk. Op

den achtergrond, verheft zich de alleenstaande top van den Vesuvius, tot een

hoogte van 1270 M. Van af zijn voet, strekt zich een reeks van schoone

landschappen uit en ook de landtong, die de scheiding vormt tusschen de

Golf van Napels en die van Salerno, is als bezaaid met prachtige lusthui-

zen. Deze landtong eindigt in Punta delta Campanella. Hier liggen, aan

den voet van den Monte St. Angelo (1520 M.), welks uitloopers zich over

het geheele schiereiland uitstrekken, Vico Equense, Meta en het herhaal-

delijk bezongen Sorrento, te midden van wouden van citroenen en oranje-

boomen, van wier heerlijke geuren, de lucht steeds doortrokken is.

Tegenover Punta della Campanella, verrijst het rotseiland Capri, met de

beroemde ^blauwe grot," waarin het zonlicht, door slechts een enkele ope-

ning doordringende, een tooverachtig schoon effect, op het zeewater, te weeg

brengt. In zijn omtrekken, het beeld van een antieken sarkopbaag in het

geheugen roepend, schijnt het, op eenigen afstand, als een sphinx, den in-

gang van de golf te bewaken.

Ten W. van Napels, verheft zich de rijk begroeide heuvel Pausilipus.

Daar beginnen de phlegraeische velden, een met zwavelachtige dampen

doortrokken gebied, waar de vulkanische krachten, tal van kratervormingen

en solfatoren hebben doen ontstaan. Velen dier kraters zijn thans met wa-

ter gevuld. In deze streken, zoekt de phantasie des volks den toegang tot

de onderwereld.

Die vulcanische vormingen liggen om de kleine, doch schilderachtige golf
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van Pozzuoli henen en eindigen bij kaap Misen. Hier tegenover liggen de

kleinere eilanden Procida en Vivara en het grootere Ischia, waarop den

480 M. hoogen Epomeo, langs welks hellingen de sporen van vroegere

vulkanische werkingen nog duidelijk zichtbaar zijn.

Solfataren noemt men bronnen, waaruit een mengsel van water- en zwa-

veldampen (of ook wel van zwavelwaterstof en zwavelachtige zuren) op-

stijgt, terwijl zich, langs de randen der bron, zwavel afzet. Deze naam werd

het eerst gegeven aan den ouden krater bij Pozzuoli, waaruit dampen op-

stijgen, die een temperatuur hebben van 40—58° R. Deville wees, in die

dampen, waterdamp, zuurstof, stikstof, koolzuur, zwavelwaterstof en zwa-

velachtige zuren aan.

Ook elders vindt men dergelijke vulkanische verschijnselen. Zoo zjjn

o. a. IJsland, Java en Nieuw-Zeeland rijk aan solfataren ;
gewoonlijk vindt

men ze in de kraters van werkende of rustende vulkanen.

Verder komen, in vulkanische streken, nog koolzure gasbronnen voor, die

men mofettes noemt. Dit woord werd oorspronkelijk alleen gebruikt voor

de koolzure dampen, die in de omstreken van Napels, na de uitbarstin-

gen van den Vesuvius, te voorschijn treden.

Dat koolzure gas is doodelijk voor mensch en dier, doch dank zijn groo-

ter specifiek gewicht, verheft het zich niet hoog boven den grond en ver-

mengt zich niet met de dampkringslucht. Een der meest beroemde mofettes

is de Hondsgrot, aan het Lago di Agnano, in de phlegraeïsche velden. 1

Aan de overzijde van de Straat van Messina, eenmaal berucht om de

draaikolken Scilla en Charybdis, verheft zich de steile kust van Sicilië, het

grootste eiland der Middellandsche Zee, met eene oppervlakte van bijna

530 M. Wegens zijn driehoekigen vorm, droeg het, in de oudheid, den

naam van Trinacria. Evenals het vasteland van Italië, is het, met uitzon-

dering van enkele hoogvlakten en van de vlakte van Catania, geheel en al

door bergen bezet. Dezen vormen een bergknoop tusschen Gangi en Nico-

sia, en van hieruit loopen de hoofdtakken naar de drie uiteinden van het

eiland. De Noordelijke keten is, over het algemeen, zeer hoog, de Wes-

telijke minder en de Zuidelijkste is de laagste.

Over het algemeen zijn de bergen van Sicilië steil. Alleen de Etna maakt

daarop een uitzondering. Deze vulkaan, die zich, ten N. van Catania, tot

een hoogte van 3304 M. verheft, en. wiens kruin dus in het gebied dei-

eeuwige sneeuw reikt, heeft zacht glooiende hellingen. Slechts de vulkani-

sche kegels, in het hoogste deel, zijn steil. De uitbarsting van 2 9 Augustus

1874 heeft, in den uitei'lijken vorm van dien berg, belangrijke wijzigingen ge-

bracht. 2 Op het oogenblik, waarop we deze regelen schrijven, doet de Etna

opnieuw en op een ontzachlijke wijze, van zijn werkzaamheid blijken.

1. Hann, Hoclisletler en Pokorny. Allgemeine Erdkunde. Zweite Aufl. Prag. 1875. So. 5. 147— 148.

2. Orazio Silvesiri. Notizie sulla eiuzione dell'Elna del 29 agoslo l87i. Caiania. 1874.
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De oppervlakte, die door dit berggevaarte wordt beslagen, bedraagt meer

dan 1500 km. Om zijn voet henen, stroomt de Simeto, die ten Z. van

Catania zijn monding heeft. Behalve deze, zijn er op Sicilië nog twee

rivieren van eenige beteekenis, die beiden op de Zuidkust, in zee stroomen,

de Salzo en de Platani,

Op een afstand van 50 — 60 km., ten N. van Sicilië, liggen de onbe-

duidende Aegadische en Liparische eilanden. De laatsten, die in de oud-

heid, de Aeoüsche eilanden werden genoemd, zijn van vulkanischen oor-

sprong. Onder deze eilanden zijn er twee, Vidcano en Stromboli , die nog

tegenwoordig werkzame vulkanen dragen. De vulkaan op laatstgenoemd

eiland, die reeds ten tijde van Plinius werkte, werpt nog altijd haar vuri-

gen inhoud uit en dient den zeevarenden tot een vertrouwbaren vuurbaak.

Ten W. van Italië , in de Tyrrheensche zee , vindt men , behalve de

reeds genoemde eilanden , voor de golf van Napels , de kleine Pontijnsche

en de Toscaansche eilanden. Deze laatsten zijn Griglio , Gianutri

,

Montechristo , Pianosd
,

Capraja en Eïba , het grootste van allen , met

de 1009 M. hooge Monte Capanne.

Uit een geographisch oogpunt, behoort ook de ten Z.O. van Sicilië gelegen

Malta-groep , tot Italië. Zij bestaat uit drie eilandjes : Malta, Gozzo en

Coinino. Het zijn steile , verweerde krijtrotsen , die rivieren noch bergen

bezitten en op kunstmatige wijze , van teelaarde zijn voorzien,

Ook Corsica en Sardinië — al behoort dan ook het eerste , sedert

meer dan een eeuw , aan Frankrijk — moeten geographisch tot Italië

gerekend worden. Beide eilanden zijn , in hooge mate
,

bergachtig. Maar

terwijl op Corsica , een hooge keten , die slechts enkele inzinkingen heeft

,

het eiland doorloopt , in eene richting van het Z. naar het N".
,

zijn de

bergen op Sardinië in groepen verdeeld. De hoogste verheffing
, op laatst-

genoemd eiland is de Monte Gennargentu, die een hoogte bereikt van

1917 M. De Oostkust van dit eiland is steil, maar even als de West-

kust , zonder eenige haven. Eene belangrijk middel van bestaan levert de

koraalvisscherij
,

langs de kusten. Het boschrijke binnenland is rijk aan

zink en ijzer en vooral eerstgenoemd metaal wordt, in groote hoeveelheden,

opgedolven. De landbouw beteekent op Sardinië even weinig als op

Corsica , dat ook met schoone bosschen prijkt.

Tot dusverre werd de Monte Rotondo als de grootste verheffing van

Corsica beschouwd. De jongste metingen evenwel hebben als zoodanig aan-

gewezen de Monte Cinto , die zich verheft tot eene hoogte van 2707 M.

Hierop volgen de Monte Rotondo (2624 M.) , de Monte Paglia Orba

(2525 M.) , de Monte Carao (2454 M.), de Monte-Padro (2392 M.) en

eindelijk de Monte d'Oro (2390 M.)

Tot dusver hadden de metingen met zoo weinig nauwkeurigheid plaats

gehad , dat laatstgenoemde top voor de tweede in hoogte doorging. 1

1. Mitüi. des deiuschen und österr. Alpenvereins. 1876. No. G. S. 289.
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Tengevolge zijner geographische ligging , neemt de warmte in Italië toe

,

van het N. naar het Z. De uitersten van temperatuur nemen in dezelfde

richting af en evenzoo de grootte van den neerslag uit den dampkring.

Dikwijls waait over Italië een heete
,
verzengende Zuidenwind , de zoo-

genaamde Scirocco , die uit de Africaansche Sahara afkomstig is. De

Noordenwind is zeer zeldzaam, ofschoon van tijd tot tijd, zoowel in Eome

als in Napels , de Tramontana gevoelig koud kan zijn.

Even als het klimaat
,

zijn ook de voortbrengselen van Italië zeer uit-

eenloopend. Over het algemeen, is het schiereiland buitengewoon vrucht-

baar ; slechts enkele deelen , zooals de Komeinsche campagna en de hoogste

deelen van het gebergte zijn woest. Eeeds in NoordTtalië gedijen kastanje-

boomen , eiken
,

pijnboomen en olijven ; in Midden-Italië tieren citroenen

en oranjeboomen
,

terwijl in het Zuiden van Italië en op Sicilië tropische

gewassen , zooals palmboomen en het papyrus
,
ja zelfs katoen en suiker

voorkomen

.

Wat aangaat het mineralenrijk , moeten worden genoemd het marmer

van Carrara , het ijzer van Elba en de zwavel op Sicilië en in de om-

streken van Napels. Heete bronnen treft men aan in alle deelen van het

schiereiland.

Het dierenrijk levert niet veel merkwaardigs op. Roofdieren ontbreken

er geheel en al. Onder de lagere diersoorten daarentegen treft men, voor-

al in het Z., schorpioenen en bloedzuigende insecten aan, die inzonderheid

langs de kusten der zee , een ware plaag zijn. Behalve nagenoeg al onze

huisdieren, komt in Italië ook nog voor de tamme buffel, die in de marem-

nen onschatbare diensten bewijst. Nog verdienen de zijdewormen eene af-

zonderlijke vermelding.

Naarmate men naar het Oosten voortschrijdt , treft men
,

bij de Schier-

eilanden van Zuid-Europa , een des te rijker geleding aan. Het meest

westelijke , dat der Pyreneeën
, is een tamelijk massieve landmassa ; het



28

Italiaansche heeft reeds een veel minder eentonige vorm , doch het meest

ontwikkelde, in dit opzicht , is het Oostelijke, dat aangeduid wordt , onder

de namen van lllyrisch
, Grieksch-Turksch of Balkan-schiereiland. De

basis waarmede deze landmassa met het vaste land van Europa samen-

hangt is veel breeder dan die bij de beide Westelijke schiereilanden , want

als de Noordelijke grens kan de Donau , met zijn zijrivier de Save , be-

schouwd worden. Immers deze beide rivieren loopen tamelijk wel in een

richting van het W. naar het O. , van af het Noordelijk uiteinde der

Adriatische- tot aan de Zwarte zee , in welke laatste zich de machtige

Donau, door een aantal armen, ontlast. Tusschen dezen stroom en de

Karpathen, strekt zich een vruchtbare vlakte uit, die door het vorstendom

Roemenië wordt ingenomen. Die vlakte behoort reeds tot Midden-Europa

en hier ter plaatse, hebben we hoogstens te spreken over de gesteldheid

der oevers van den Donau , de grensrivier van het bovengenoemde schier-

eiland.

De Donau dan ontspringt in het Z.W. van Duitschland , in het Schwarz-

wald
,

bij Donaueschingen. Vooreerst stroomt hij door de koningrijken

Wurtemberg en Beijeren. Tot aan de stad Eegensburg, behoudt hij een

Oost-Noord-Oostelijke richting , welke aldaar in een Oost-Zuid-Oostelijke

overgaat. Bij Passau, komt hij op Oostenrijksch gebied
,
besproeit de beide

kroonlanden Oostenrijk ob- en unter der Enns, vloeit voorbij de hoofdstad

Weenen en bereikt een weinig boven Presburg, den Hongaarschen bodem.

Bij Waitzen, verandert hij weder van richting, die hier zuiver Zuidelijk wordt.

Aldus doorstroomt hij de groote Hongaarsche laagvlakte en neemt, aan de

rechterzijde , de Drau op , waarna hij nog eenmaal — en thans voor

het laatst — van richting verandert en nagenoeg regelrecht naar de

Zwarte zee stroomt. Eerst bij Semlin en Belgrado , waar de uit het W.

komende Save of Satt zich met den Donau vereenigt
,
begint zijn beneden-

loop, met welke wij ons, hier ter plaatse, hebben bezig te houden. Dan vormt

hij de grens tusschen Oostenrijk-Hongarije en het vorstendom Servië en verder-

op tusschen Eoemenië en het vorstendom Bulgarije. Alvorens hij op Eoe-

meensch gebied komt , breekt de stroom door een reeks van nauwe berg-

passen , die als 't ware de verbinding vormen tusschen het stelsel der

Karpathen en de Servische hoogten. De eerste dezer passen strekt zich

uit tusschen Golubac tot dicht bij Dobra. Het Westelijk deel dezer pas

wordt aan weerszijden begrensd door kalkrotsen , met tal van holen ; in

het Oostelijk deel , bestaan de steile oevers en de rotsige banken uit

kristalschiefer en graniet.

Eeeds bij Drenkova begint het zoogenaamde Grehen-defilë , de Boven-

Klissura. Daarop volgen de stroomversnellingen van Izlas
, de kleine

IJzeren poort , door de rotsen van Tachtalia en Izlas gevormd. Hierop

ziet zich de reiziger spoedig omgeven door de meest grootsche natuur-

tafreelen, bij de derde kloof, de Kasan-kloof of Beneden-Klissura. Bij oud-

Orsova eindelijk passeert hij de gevaarlijke rifbank van de IJzeren-Poort.

Het is een rotsplateau
, ongeveer een kwartier gaans breed , waarvan zich

de scherp getande rug
,

bij lagen waterstand, boven den waterspiegel ver-

heft. Onder eene vreeselijke branding , die op grooten afstand hoorbaar

is , bruischt het water daar over henen , een groot aantal kolken en
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wielingen vormende. Fallmeraijer vergelijkt zelfs de ijzeren Poort met de

Nijl van Philae. 1

Tot dicht bij de snel opkomende Koemeensche handelstad Turn-Seve-

rin , worden beide oevers omzoomd door rijk begroeide bergen ; van daar

af worden zij lager en wijken meer en meer van de rivier terug.

Zoo komen we in het breede bekken van den Beneden-Donau of Ister, dat

men beschouwen kan als een vroegere breede golf van de Sarmatische

zee. Met eene groote bocht doorstroomt de Donau deze vlakte , die zich

slechts weinig boven den zeespiegel verheft. Aan zijn linkeroever, wordt

de stroom begrensd door eene groote alluviale vlakte
,
terwijl ter rechter-

zijde een tamelijk steil terras opstijgt , dat overgaat in een uitgestrekt

plateau. Hierin hebben een aantal naar de Donau stroomende zijrivieren

diepe voren uitgeslepen.

Zeker is het, dat de Donau, in zijn benedenloop, zijn bedding, in den

loop der eeuwen, naar het Zuiden toe, beeft verlegd. De sterke aanslib-

bing der linker-zyrivieren heeft zeker het hare daartoe bijgedragen. De

laatsten zijn niet alleen talrijker, maar ook rijker aan water, dan de stroo-

men, die op den Balkan ontspringen. Ten N. van den Donau, heeft zich

dan ook een belangrijk alluviaal terrein gevormd. 2

De delta van den Donau is, uit een geologisch oogpuut, van nog betrek-

kelijk jeugdigen datum en daarbij weinig uitgestrekt. Tusschen Tuldscha

en Ismail, splitst zich de stroom in twee armen. De Noordelijke, de Kilia-

monding, is verreweg het rijkst aan water, daar zij
17
/27 der geheele wa-

termassa naar de Zwarte Zee afvoert. De Sulina, dat is de Zuidelijke

monding voert 8
/27 , de middelste of St. George-monding slechts 2

/27 af. 3

De delta is moerassig en de smalle kanalen, die de verschillende deelen

scheiden, bevatten, nagenoeg stilstaand water. Op deze delta verheffen zich

twee trotsehe wouden : het woud van Letti ten N. en de Kara-Orman, ten

Z. W. van den Sulina. Hun donkere massa's stellen een aangename af-

wisseling daar met het vaal groen van deze delta-streek, en dit geheele

landelijke tafreel weder met de nu eens somber rollende, dan weer helder

schitterende zee. Een reiziger beschrijft deze landstreek, met de volgende

woorden : »Alles leeft en tiert langs de moerassige oevers. Hier ontwaart

het oog een talrijke kudde buffels, gindsch een koppel eenden, elders weder

een klein hoopje reigers, soms een enkele pelikaan en overal een aantal def-

tige ooievaars. Aanhoudend scheren groote massa's zwaluwen, die aan de

oevers hun nesten hebben, heên en weder
; op wiegelende twijgen zitten

prachtige vogels en daaronder spoedt zich, hier en daar, een logge landschild-

pad, met een komische haast voort. Men moet den benedenloop van den

Donau zelf gezien hebben, om zich van dit schoone natuurtooneel een

juist denkbeeld te kunnen vormen. 4

1. Fallmeraijer. Fragmente aus dern Oriënt. Stutlgart 1877. 80. 2 Aufl. S. 5.

2. Franz Toula. Eine geologische Reise in den westlichen Balkan und in die benachbarten Ge-

fa iete. Wien. 1876. 80. S. 4—9.

3. K. F. Peters. Die Donau und ihr Gebiet. Leipzig. 1876. 80. S. 336—369.

4. K. F. Peters. Die Donau und ihr Gebiet. S. 372.
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Beschouwen wij het Noordelijke deel van het Balkan-schiereiland, ten Z

.

van den Donau, dan valt ons onmiddeljjk de groote overeenkomst op, met

het middelste gedeelte van Noord-Amerika.

Evenals dit laatstgenoemde land, wordt ook het Balkan Schiereiland door

twee zeeën bespoeld, aan de eene zijde door de blauwe wateren der Adria-

tische zee, aan de andere zijde door de Zwarte Zee, En evenals het Zui-

delijk deel der Vereenigde Staten, naar het Z. toe, in breedte afneemt, om

ruimte voor de Golf van Mexico over te laten, zoo is dit ook het geval

met het Balkan Schiereiland, ten opzichte van den Archipel. De plaats van

de Antillen, is hier ingenomen door de eilandengroepen der Kijkladen en

Sporaden en ook hierin komen deze eilanden overeen, dat het van het vaste-

land losgescheurde stukken zijn, En evenals de Antillen, als het ware

Noord- en Zuid-Amerika met elkaar verbinden, zoo vormen Kijkladen en

Sporaden, de brug tusschen Azië en Zaid-Europa. Ook de Westkusten van

beide landen bieden vele punten van overeenkomst aan, evenwel met dat

onderscheid, dat Noord-Amerika's Westkust de talrijke eilanden mist, die*

de Dalmatische kust vergezellen. In het Z. O. en Z. echter gaat de ver-

gelijking niet meer door. Want het schiereiland, waarop Turkije's hoofd-

stad ligt, kan kwalijk als een Turksch Florida beschouwd worden. Immers

het is veeleer een smalle landengte, die wellicht eenmaal Azië met Europa

verbond, totdat de wateren van den oceaan zich een doortocht baanden en

den Bosporus vormden.

Ten Z. van genoemde straat, ligt de Zee van Marmora, die door de

Hellespont of straat der Dardanellen gemeenschap heeft met den Archipel.

De Europeesche kust is rijk aan geledingen. Beeds terstond vormt het

schiereiland Gallïpoli, door den Golf van Saros van het vasteland ge-

scheiden, een lange landtong. Iets meer Westelijk, vinden we het vinger-

vormige schiereiland Chalcidice, ingesloten tusschen de golven van Rendina

en Saloniki, De drie landtongen, waarin het eindigt, dragen de namen van

Kassandra, Longos en Hagion Oros. Hierdoor worden weder twee golven ge-

vormd, die van Monte Santo en van Kassandra. De Zuidspits van Hagion

Oros wordt gevormd door de reeds in de oudheid beroemde kaap Mont Athos.

Het smalle gedeelte van het schiereiland behoort nagenoeg geheel tot

Griekenland. Hoe meer men het Zuiden nadert, des te zuiverder wordt de

schiereilandvorm. Immers het rijk gelede Zuidelijk deel, door Strabo niet

ten onrechte met een bananenblad vergeleken, hangt slechts door de smalle,

vlakke landengte van Eorinthe, met het vasteland samen, terwijl Morea en

de Peloponnesus overigens gescheiden worden, door de diep in het land in-

dringende golf van Korinthe.

Van het Noorden uit, de Oostkust van Griekenland volgende, komen we

allereerst aan de golf van Volo, tot nog toe gedeeltelijk de grensscheiding

tusschen Griekenland en Turkije. Bijna onmiddellijk voor den mond van

die golf, begint het lange eiland Egribos of Negropont, het Euboea der

oudheid. De zeearm, die het van het vasteland scheidt, draagt achtereenvolgens

de namen van Golf van Zeitoen, Golf van Talanta, en Golf van Negro-

pont. Laatstgenoemde bespoelt tevens de Oostkust van het schiereiland

Attika, aan de Westzijde begrensd door de Golf van Aegina, waarin een

menigte kleine eilanden, o. a. Salamis en Aegina.
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Evenals Chalcidice, eindigt ook de Peloponnesus in drie schiereilanden,

gevormd door de Golven van Nauplia, Marathonisi en Koron. Het mid-

delste schiereiland Maina eindigt in Kaap Matapan, het Zuidelijkste punt

van ons werelddeel. Aan de Westzijde van den Peloponnesus, vinden we

nog de Golf van Arkadië.

De Westkust, ten N. van de Golf van Korinthe is evenzeer rijk geleed.

Om ons slechts tot de voornaamste insnijdingen te bepalen , noemen

we de Golf van Aria en de merkwaardige Bocche di Cattaro 1
. Langs

deze kust , vinden we , behalve de Ionische eilanden
, het schiereiland

Sdbioncello en de talrijke eilanden langs de Dalmatische kust. Op deze

kust liggen de havensteden Ragusa, eenmaal het hoofd van een machtigen

handelstaat, Spalato, met de prachtige overblijfsels van het paleis van

Diocletianus en vele andere ruïnen van de voormalige Romeinsche stad

Salona, Sebenico, met zijn vermaarde kathedraal en Zara, de tegenwoor-

dige hoofdstad van Dalmatië.

Het geheele Balkan- schiereiland is bergachtig, doch om een volkomen

juist beeld van zijn bodemplastiek te verkrijgen, zijn meer nauwkeurige

onderzoekingen noodig, dan tot dusver hebben plaats gehad. In de laatste

jaren, is hierover echter reeds veel licht opgegaan. In hoofdzaak, kan men

twee bergstelsels onderscheiden. Het Westelijke stelsel, welks hoofdketen

ongeveer evenwijdig loopt met de Apenijnen, vormt de waterscheiding

tusschen de Adriatische en Ionische Zee ter eene en de Aegeïsche Zee ter

andere zijde. Die keten draagt de hoogste verheffingen, die in het schier-

eiland gevonden worden.

De aanvang van dit bergstelsel, moeten we zoeken in het Oostenrijk-

sche kroonland Krain, en wel in het zoogenaamde Karst-gebergte, dat be-

gint, waar de Alpen eindigen. Deze keten doorloopt Kroatië. Op Turksch

gebied, strekken zich verder uit de parallelketenen van het Z)ï?iara-gebergte,

zeer onjuist veelal Dinarische Alpen genoemd. Deze keten omsluit een

aantal lengte- en dwars-dalen, welke veelal stroomdalen vormen van de ri-

vieren, die in de Adriatische Zee uitmonden, zooals de Narenta, de Lim,

de Tara en de Moraca. Aan het stroomdal van de Drin, gaat dat ge-

bergte over in dat van Albanië en Makedonië.

De kam van dezen bergrug vormt de scheiding tusschen de Oostenrijk-

sche kustprovincie Dalmatië aan de eene, Kroatië, Bosnië en de Herzego-

wina, aan de andere zijde. Het karakter van deze keten, komt overeen met

dat van het Karstgebergte en met dat van den geheelen bodemplastiek van

Dalmatië, welks kusteilanden, dan ook slechts de boven water uitstekende

1. Zie over de Bocche di Cattaro : Mittheilung der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien.

1870. S. 20—27.
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toppen van een met het Dinari-gebergte evenwijdig loopende keten zijn.

Het bestaat uit kalk en krijt en is rijk aan diepe voren, die somtijds ri-

vierbeddingen vormen, of wel vroeger gevormd hebben. De hoogste top van

dit gebergte is de 1811 M. hooge Dinara, welks kalkwanden zoo verblin dend

wit zijn, dat ze het oog pijnlijk aandoen, zelfs wanneer men ze door don-

ker gekleurde glazen beschouwt.

Ten Z. van den Dinara, op de Westelijke hellingen van het Marino-ge-

bergte, dat bij genoemden top begint en zich in een Zuid- Oostelijke richting

uitstrekt, liggen de bronnen der Cetina, een kustrivier, die zich met een

zeer breede monding in zee ontlast. In de nabijheid van die bronnen, vindt

men een wijd vermaarde druipsteengrot.

Niet ver van daar, ligt de bron van de Kerka, een andere kustrivier, rijk

aan een groote menigte schilderachtige watervallen.

De talrijke, op zich zelf staande berggroepen, die het bergland van Bos-

nië en de Herzegowina vormen, hebben geen gemeenschappelijken naam.

Door hunne hoogte, onderscheiden zich de Stog (1620 M.) en de Konja-

Planina (1950 M.).

Ten Z. van de Herzegowina, ligt het kleine, onafhankelijke vorstendom

Montenegro of Ernagora. Niet ten onrechte draagt het den naam van

»Zwarte Bergen". Immers het is een woest, kaal bergland, met diepe

kloven en steile afgronden, een door de natuur gevormde, bijna onneem-

bare vesting, door een kleine schaar dappere mannen bewoond.

Niet ver van de Zuidelijke grens van laatstgenoemd staatje, ligt het

meer van Skutari, het grootste stilstaand water van het Balkan schiereiland,

dat de Moraca, de voornaamste rivier van Montenegro, opneemt.

Het gebied tusschen Ernagora en Servië, wordt Kascië genoemd. Het

heeft gemiddeld een breedte van 60 Km. en wordt, even als Bosnië, de

Herzegowina, Ernagora en Servië, door het Karstgebergte doorsneden. Tal-

rijke lengtedalen, ongeveer evenwijdig loopende met de Adriatische zee,

vormen de stroombeddingen voor een aantal rivieren, die in een Noorde-

lijke richting, naar de Save loopen. De meest beteekenenden dier stroo-

men zijn : de Unna, de Werbas, de Bosnct, in Bosnië en de Drina, op de

grenzen van Bosnië en Servië. Laatstgenoemd land wordt, over de geheele

lengte, van het Z. naar het N., dooi'sneden door de Morawa, die bij Se-

mendria in den Donau uitloopt. Deze stroom, die in zijn bovenloop Bul-

garska Morawa heet, neemt rechts de ISisawa, links de Serbska Morawa op,

welke laatste weder de lbar tot zijrivier heeft. Deze breekt door de in

Zuidelijk Servië loopende keten, Javor Golja Planina henen. Meer Zui-

delijk, tusschen de lbar en de Morawa, verheffen zich de Kopavnik (1840

M.) en de Jastrebar Planina (596 M.). Een lijn over de kammen van

deze bergen getrokken, wijst de grens aan tusschen Turkije en Servië.

Ten O. van de Morawa is ook Servië zeer bergachtig. Die bergen dragen

verschillende namen. De hoogste top, de Stole, verheft zich tot een hoogte

van 1300 M. Die bergen stellen de verbinding daar met het tweede groote

bergstelsel, dat van den Balkan en tevens die met de Zuidelijke Kar-

pathen.

Ten Z. van het stroomdal van den Drin, dus in Albanië, neemt het Karstge-

bergte een Zuidelijke richting. In Epirus, waar het den naam van Tschika-geb.
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krijgt, bestaat het uit twee parallel-ketenen , van elkander gescheiden door

de Devol en de Ergent. Dit gebergte daalt steil naar de zee af.

De Drin ontstaat uit de vereeniging van de Witte- en de Zwarte Drin
;

de laatste, die evenwijdig met de kust stroomt, ontspringt uit het 692 M.

hoog gelegen meer van Ochrida. Het stroomdal van deze rivier wordt

,

aan de Oostzijde, begrensd door een aantal parallel-ketenen , door diepe

inzinkingen van elkander gescheiden. De Noordelijkste dier ketenen is de

Schar-Bagh of Schara Planina , welke zich , in de Babasanitza , tot een

hoogte van 2270 M. , boven den spiegel der zee verheft, Zijne Zuidelijke

voortzetting, de Bora-Bagh, strekt zich uit tot aan het meer van Ochrida.

Ten N. van den Schar-Dagh
,
liggen twee vlakten , een lagere bij Ipek en

een hoogere , de vermaarde Kossowo- Potje
,

bij Pristina.

Bij den Bora-Dagh, sluit zich aan het Grammos-gebergte, met de

1690 M. hooge Wassïlitza-spits en het scheidingsgebergte tusschen Epirus

en Thessalië , de machtige Pindos , die zich tot aan Griekenlands Zuidspits

voortzet. De ruimte tusschen deze keten en de Jonische zee , wordt in

het N. ingenomen door de kleine vlakte van Janina , met een gelijk-

namig meer ; in het Z. door parellel-ketenen , die de scheiding vor-

men tusschen de lengtedalen van de Arta en de Aspropotamo. Aan

de Oostzijde , heeft de Pindos als uitloopers , de Othrijs , in het Zuiden
,

de grensscheiding tusschen Turkije en Hellas en het Schabka-gebergte in

het Noorden. Beiden strekken zich uit tot aan de kust en begrenzen het

bekken van de Salembria (de Peneios der ouden). Nabij de monding dezer

rivier . verheffen zich drie op zich zeiven staande toppen , de Olympus

(2973 M.) de Ossa of Kissowo (1950 M.) en de Pelion of Plessidi (1618 M.)

Het bekken van deze rivier vormt het landschap Thessalië , ten N.

waarvan zich Makedonië uitstrekt. Laatstgenoemd gewest wordt besproeid

door de Wistritza en de veel belangrijker Vardar , die op den Schar-Dagh

zijn oorsprong neemt en den Karasu opneemt. Tusschen deze zijrivier en

de Wistritza, liggen eenige rijen grondverheffingen van weinig beteekenis

,

terwijl een vierde groep zich tot aan het Vardar-dal voortzet en zijn

grootste hoogte bereikt in de Nidsche-berg (2500 M.)

De Pindos in Zuidelijke richting volgende , treffen wij na den Othrijs
,

een tweeden Oostelijken uitlooper aan. Het is het Saromata-gebergte of

de Oeta, met den beroemden pas van Thermopilae. Deze keten vormt de

grensscheiding tusschen Noord- en Midden-Griekenland.

In Rumelia
, zooals het Noordelijk deel van het koningrijk Grie-

kenland tegenwoordig genoemd wordt , strekt zich een gebergte uit

,

in Zuid-Oostelijke richting , tot aan Kaap Calonna (Siinium.) Het

vormt echter geen onafgebroken keten , maar bestaat veeleer uit een aan-

eenschakeling van op zich zelve staande berggroepen : de Liakura (Par-

nassos 2460 M.), de Zagora (Helikon 1798 M.), de Elatra (Kithairon

1410 M.), de Ozea (Parnes 1413 M.), de grensscheiding tusschen Boeotiê

en Attika en eindelijk de Hymettos
,

bij Athene. Over het algemeen, is

het Westelijk deel van Rumelia veel bergachtiger dan het Oostelijke. Daar

verheft zich ook de hoogste top, de Kiona , 2512 M. boven de zee.

Het bergstelsel van den Peloponnesus staat in geen het minste verband met

dat van Rumelia , zelfs niet al wil men het lage bergland van Megaris als

3
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een voortzetting der Elatra keten beschouwen. De landengte van Korinthe,

die op het smalste punt, slechts 5 km. breed is , is geheel vlak. Over het

algemeen, vormt de Peloponnesus een verzameling van bergen, die slechts,

bij uitzondering, samenhangende ketenen vormen. Ook breede rivierdalen

en vlakten komen slechts weinig voor.

De kern van het schiereiland wordt gevormd door het hoogland van Tri-

politza of Arkadië , een dalkom , met talrijke uitgedroogde beken en

kleine wateraderen, door randgebergten omgeven. In het N.W. van dit

hoogland, verheft zich de Olonos (Erymanthus 2224 JM.), in het N. de Chel-

mos (Arania 2355 M.) en de Zyria (Kyllene 2115 M.), de laatste tegen-

over de Parnassos ; eindelijk iu het W. , de Malevo (Artemisios 1772 M.)

Naar het Z. strekken zich, op de vier schiereilanden, bergketenen uit. Twee

daarvan, de Malevo (Parnon 1936 M.) in het O. en het Pentedaktylo-gebergte

(de oude Taijgetos), met den 2409 M. hoogen Elias-berg, in het W., sluiten

het landschap Lakoniu (het oude Lakedaemori) in. In meridiaan-richting

loopende , eindigt laatstgenoemde keten in Kaap Matapan , de Zuidspits

van Europa. Ten W. daarvan
,
langs de kusten der Ionische zee , vinden

we de geisoleerde berggroepen van Messenië , zooals de Sekki en Lijkodimo.

Evenals Rumelia en de Peloponnesus, zijn ook alle Grieksche eilanden
,

in hooge mate
,

rijk aan bergen. De belangrijkste groepen bezit het

Turksche eiland Kriti (Kreta), tevens het grootste van allen. Deze bergen

vormen drie groepen, die door inzinkingen van elkaar gescheiden zijn : de

Aspra-Buna (Leuca , 2469 M.) de Psiloriti (Ida, 2456 M.) en de Lasiki

(2164 M.) Aan den Zuidelijken rand verheft zich het Messora- gebergte".
1

In de groep der Kijkladen is de Oxia (Drius), op ISaxia (Naxos), de

hoogste top. Zij verheft zich tot een hoogte van 1002 M. Midden uit den

door den oceaan, ineen binnenzee herschapen krater van het eiland Santarino,

verheft zich de kleine vulcaan Kaimeni. Op Negropont is de Delphi ( 1137

M.) de grootste verheffing. De Sporaden zijn allen bergachtig , maar die

bergen zijn slechts laag. Ook op de Ionische eilanden treft men slechts

weinig hooge bergen aan. De Elato echter
,
op Kephalonia, bereikt een

hoogte van 1600 M.

Het tweede belangrijke bergstelsel van het Turkseh-Grieksch schiereiland

is dat van den Balkan. Onder dezen naam, omvatten de Turken het ge-

heele gebergte , dat ia de oudheid den naam van Hemus droeg. Wij

verstaan er echter alleen de Chódscha-Balkan onder. De naakte kam van

deze keten bereikt, ten Z.O. van de Bulgaarsche stad Gabrovo, eene hoogte

van bijna 2000 H. Zij staat in verbinding met de Servische grondver-

heffingen in het W. en loopt evenwijdig met den Donau , waarvan zij

100— 120 km. verwijderd is. Zij eindigt in het steile voorgebergte Emineh

(780 M.) , aan de Zwarte zee.

De boomlooze, eentonige
, hooge vlakte , die zich , 'zooals we weten

,

aan den rechteroever van den Donau verheft , strekt zich uit tot aan den

voet van den Balkan en wordt doorsneden door een aantal zijrivieren,

die allen op den Balkan hun oorsprong hebben. De belangrijksten daar-

1. Zie over Kreta
: Gustav Pauli. Drei Woclicn auf Crela. Aiisland 1875. No. 18. S 345.

No. 19. S 380. No. 20. S 392.



M

van zijn : de Tumok , die de grens vormt tusschen Servië en Bulgarije

vormt , de Arcer , Lom , Isker , Wid
,

Osma, Jantra en de Oostelijke

Lom. Het hoofdbestanddeel van den Balkan is krijt. Nadert men echter

den kam van het gebergte , dan treft men ook kalksteen en schiefer aan.

De passen, die over den Balkan, van Bulgarije naar Rumelië (het oude

Ihrakië) voeren, zijn veelal hoog en moeilijk over te trekken. In den

laatsten tijd, heeft de verdienstelijke reiziger F. Kanitz dit gebergte met

groote nauwgezetheid onderzocht. 1

Het voorgebergte van den Balkan begint in het W., bij de Donauvesting

Widdin en zet zich tot aan het stroomdal van den Isker voort, onder de

namen Sveti Nikola Balkan en Stara Planina. De eerstgenoemde gaat,

bij den pas van Ciporovica, in den Berkovica-Balkan over en vormt de grens

tusschen Servië en Turkije. Het hoogste punt van dat Servisch-Bulgaarsch

grensgebergte is de 1106, of volgens anderen, 950 M. hooge Ivanova-

Livada. De Zuidelijke hellingen van den Sveti Nikola Balkan hebben een

ruw, ongastvrij voorkomen ; de Noordelijke daarentegen dragen prachtige

beuken- en eikenwouden. In de hoogere deelen, worden dezen vervangen

door naaldboomen ; de hoogste toppen zijn boomloos en reeds in het begin

van October, met sneeuw bedekt.

Ten Z. van dezen bergrug, strekt zich het dal van den Nisawa uit, dat

naar het ZO., in verbinding staat met het beroemde dal van Sofia. Dit

bekken was te allen tijde een brandpunt van Grieksch-Slavische bescha-

ving en heeft, door de spoorwegverbindingen met Nis aan de eene, en

Philippopel aan de andere zijde, een groote belangrijkheid verkregen.

Ten N. van den Sveti Nikola Balkan, ligt het vriendelijke Arcer-dal, dat

aan de andere zijde begrensd wordt door het Stolovi-gebergte, dat in de

lagere deelen, dichte wouden draagt, terwijl het hoogste gedeelte uit lange,

naakte terrassen bestaat. In dit gebergte, vindt men den Iskerpas. Uit een

geographisch oogpunt, is deze van groot gewicht. Immers thans staat het

vast, dat dit het eenige punt is, waar eene rivier zich een doortocht baant

door den Balkan, die zich over zes lengtegraden uitstrekt. Deze schilder-

achtige bergpoort is, in kristalachtige vormingen, uitgehouwen en van hieraf

heeft het gebergte, over een afstand van vele uren gaans, een hoogst roman-

tisch voorkomen. Een der scboonste punten heeft men bij den prachtigen

waterval van Slidol.
2

Ten O. van den Iskerpas, zet het gebergte zich voort, eerst als Etropol-,

daarna als Chodscha- Balkan. Over den bijna 1500 M. hoogen Etropol

Balkan, voert ten N.O. van Sofia, de Orhanie-pas. Over den Chodsclia-Balkan

voeren een aantal passen, waarvan volgens v. Kanitz, die ze allen bereisde,

die van Kalofer en Televen de belangrijksten zijn. Nog meer naar

het O., neemt het gebergte den naam aan van Sibka-Balkan en over deze

keten, voert de zeer gemakkelijke, schilderachtige pas van de Jantra. Deze

stelt de verbinding daar tusschen het stadje Gabrovo, in Bulgarije en de

Thrakische stad Schiras, die zich verheft, te midden van het eenig schoone

rozendal van Razianlik, dat aan zijn rozenolie zijn vermaardheid dankt. 3

1. F. Kanitz. Donaubulgarien und der Balkan. Leipzig 1 Bd. 1875. II. Bd. 1877. 8o.

2. Zie over de Ister-pas : Toula. Eine geologische Reise inden Westlichen Balkan. S. 85

—

112. Kanitz. Donaubnlgarien. II Bd. S. 263—291.

3. Ferd. v. Hochstetler. Ausland 1871. No. 6. S. 132.
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t)eze »tekne van Kazanlik" is een vlakte, door zacht golvende ber-

gen beschut tegen stormen uit het Z. W. en bezaaid met rozengaar-

den, afgewisseld door gele zaadvelden, waartusschen heldere beken, door

schoone boomen overschaduwd, henenvlieten. Tal van Turksche plaatsen,

wier huizen , met roode pannendaken en verblindend witte minarets

,

scherp afsteken tegen het donker groen der boomen, liggen hier verspreid.

Eenige uren gaans, ten W. van Kasanlik, dat op een hoogte van onge-

veer 340 M. ligt, ontspringt de Tundza, op het hoogste gedeelte van den

Balkan. Eeeds bij genoemde stad, heeft zij een vrij aanzienlijke breedte.

Zij vereenigt zich, bij Adrianopel, met de Marica, de grootste rivier van

Turkije, ten Z. van den Balkan.

JT Van uit Kazanlik, voert de Travna-pas naar de industrieplaats Travna

en naar het Noordelijker gelegen Timovo, aan de Jantra, volgens Graaf

Moltke, de meest romantisch gelegen stad, die hij immer aantrof.

Het andere gedeelte van den Balkan, tot aan kaap Emineh, heeft nog

een aantal passen, zooals de IJzeren poort (Demir Kopu\ op 1000, de

Sliwno-pas en de Dobrol-pas, op 650 M. hoogte. De hoogste van allen is

de 1930 M. hooge Rosaiite pas, een sombere, woeste bergweg, aan welks

zijde zich de Maza-Geduk, tot een hoogte van 2330 M. verheft. Daarop

volgt in hoogte de pas van Rabanica (1914 M.), tusschen het Giopsu-dal

ten Z. en het dal van den Reli Rid, ten N.

Zoowel aan de Zuid- als aan de Noordzijde, wordt het Balkan-gebergte

door parallelketenen begeleid. Ten Zuiden vinden we de Gredna-Gora

(1600 M.), de Koradscha-Dagh en de Rair-Dagh. Ten Noorden strekt zicb

de KütseHük Ralkan uit, tusschen de beide armen van den Kamtschijk,

die in de Zwarte Zee uitloopt.

Het Oostelijk deel van Bulgarije, dat zich ten N. van den Balkan, tot

aan de Zwarte Zee uitstrekt, is zeer verschillend van het Westelijk deel.

Op onze kaarten, vinden we, in deze streek, een menigte water-aderen, die

allen in den Donau uitloopen. Von Kanitz echter vond slechts een enkele

stroom, die werkelijk nog water bevatte. Alle overige beddingen zijn uit-

gedroogd. In zooverre, neemt dus eigenlijk de waterlooze Dobrudscha,

reeds ten O. van Roestsjoek, een aanvang. Wat men echter gewoonlijk

onder dezen naam verstaat, is het heuvelland, dat door het laatste gedeelte

van den benedenloop van den Donau en de Zwarte Zee wordt begrensd.

Dit gebied is veel sterker bevolkt, dan men tot dusverre meende en hier

vormen de Turken het hoofdbestanddeel der bevolking.

Behalve de twee genoemde bergstelsels, liggen in het Zuid-Oostebjk deel

van bet Balkan-schiereiland, nog een aantal andere berggroepen, die wel

is waar slechts een geringe uitgestrektheid bezitten, doch die in verheffing

niet achterstaan bij den Balkan. Langs de Zwarte Zee, strekt zich, tusschen

de Baai van Burgas en Constantinopel, het Istrandscha-gebergte uit, dat

met den Balkan samenhangt en zich in den Gök-Tepe, d. i. Blaauwe berg,

tot een hoogte van 1200 M. verheft. Van dezen bergrug stroomen slechts

onbeduidende wateraderen naar de Zwarte Zee. Daarentegen zijn van meer

belang de stroomen, die in de Erkeneh uitvloeien, welke laatste zich met

de Marica vereenigt, niet ver van de plaats, waar zij in zee valt.

Een ander kustgebergte, de Serian lepe, met den Tschelebi (890 M.)
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en den Eliasberg, loopt langs de zee van Marmora. Verder wordt de uit-

gestrekte landstreek, tusschen de Marica en de Vardar, door een aantal

berggroepen ingenomen. Daaronder moet, in de eerste plaats, genoemd wor-

den het Rhodope-gebergte of de Despoto-Dagh, die zich, in den Kruschowa,

tot een hoogte van 2274 M. verheft. Hierop ontspringt de Karasu of

Mesta, die zich
,
tegenover het eiland Thaso, in de Aegeïsche zee ontlast.

Aan het Noordelijk uiteinde van het Ehodope-gebergte, verheft zich de Bilo-

Dagh (2750 M.), na den Olympus, de hoogste berg van het Balkan- schier-

eiland. In een heerlijk schoone, met zware bosschen begroeide kloof, aan

de Zuidelijke helling van deze berggroep, op meer dan een dagreize van

Samakov, Dubnitza en Dzumaja verwijderd, ligt het Rilo-klooster , het

grootste van Turkije, geheel eenig in zijn soort.
1

In Westelijke richting, strekt zich , van uit de Kilo-Dagh , de Perim-

Dagh uit
,
waarbij zich de Bos-Dagh aansluit.

Geheel op zich zelve, verheft zich, op Chalkis , het Cholomonda-gebergte
,

met den Kortatseh (1185 M.) en zijn beroemden uitlooper , de naakte, ver-

blindend witte Athos, die steil opstijgt , tot eene hoogte van 1935 M.

Tusschen den Rilo-Dagh en den Sehar-Dagh, verheft zich, op den linker-

oever van den Vardar, de lage Kara-Dagh
, tusschen den Kilo-Dagh en den

Balkan, het grensgebergte van Ichtiman en het Sijenietgebergte van Vitos

(2330 M.)
2

De parallel-richting van den Balkan oefent natuurlijk, op het klimaat

van het schiereiland , een allerbelangrijksten invloed uit. Terwijl ten N.

. van den Balkan , het klimaat streng continentaal is , met zulke strenge

winters, dat de Beneden-Donau bijna elk jaar toevriest , is het, ten Z. van

dat gebergte, zoo zacht, dat zuidvruchten aldaar gedijen. We vinden hier

hetzelfde verschil als tusschen de noord- en zuidzijde der Alpen. In zuidelijk

Turkije en Hellas, brengen alleen de noordewinden koude
,
gedurende den

winter. De gemiddelde temperatuur van Constantinopel komt met die van

Venetië overeen. Inzonderheid Griekenland verheugt zich in een heerlijke

wisseling der jaargetijden, die het behalve aan zijn Zuidelijke ligging, aan

den invloed der zee en aan den versterkenden en vruchtbaarmakenden Noord-

westenwind te danken heeft. En onder de Grieksche gewesten, verkeert

Attica in de gunstigste omstandigheden.

Het Westelijk deel van het schiereiland is , ten opzichte van klimaat

en vruchtbaarheid, minder bevoorrecht. In Dalmatië
,
Ernagora , de Her-

zegowina en Bosnië brengt de onvruchtbare bodem nauwelijks zooveel op

,

als tot onderhoud der bevolking noodig is. In Bulgarije daarentegen wordt

de landbouw, met het gunstigst gevolg, uitgeoefend op de terraslanden, vee-

teelt op het gebergte.

De fauna van het schiereiland biedt niet veel merkwaardigs aan. In de

schoone bosschen van den Balkan, zwerven beeren en wolven rond en in

Constantinopel' s omtrek, herinnert de kameel aan het naburig Azië ,
gelijk

de apen van Gibraltar, tot voor eenige jaren, Afrika's beeld voor den geest

riepen.

1. Ferd. v. Hochsletter. Aastaod 1870. No. 37. S. 868—871.

2. id. Das Vitos-Gebiet ia der Ceniral-Türkei. Pelermann's Geographische Mitlheilungen, 1872.

§, 1—4, 82-97.
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De belangrijkste voortbrengselen van het schiereiland zijn goede scbapen,

geiten en paarden
,
wijn

,
rozijnen , krenten , uitmuntende tabak ,

katoen

,

olie , saffraan
,

zijde , vruchten
,
gom en granen. De rijke schatten van het

mineralenrijk rusten, nagenoeg zonder uitzondering, nog onaangeroerd in den

schoot der aarde.

Daar we het Iberische schiereiland
,
wegens zijn eigenaardige geogra-

phische toestanden , reeds afzonderlijk besproken hebben , hebben we hier
,

onder West-Europa, alleen de Britsche eilanden en Frankrijk te verstaan.

Ook de Britsche eilanden, daar dezen, tot voor korten tijd — kort in geolo-

gischen zin — met het tegenwoordige vasteland, een samenhangend geheel

vormden. Eerst toen de zee het kanaal in het leven riep , werd het voor

altijd van het vasteland gescheiden.

Dat de Silurische en Devonische grensmuur der Pyreneeën , uit een ge-

ographisch oogpunt, bij het Spaansche schiereiland behoort, hebben we reeds

elders opgemerkt. Nog in het tertiaire tijdperk
,
golfde de zee tusschen

de Pyreneeën en het gneis en glimmerschiefer , waaruit het binnenland van

het tegenwoordige Frankrijk bestaat. Waar we dus
,
op goede gronden ,

het Pyreneesch schiereiland als een op zich zelf staand gebied beschouwen,

blijft ons voor West-Europa, op het vasteland, slechts dat gedeelte over
,

dat het stroomgebied vormt van Seine , Loire , Garonne en Rhóne. Het

wordt dus begrensd door de reeds beschreven Pyreneeën, de Alpen, de Jura

en de Midden-gebergten van den Eijn , die we ter anderer plaatse bespre-

ken. Bij de bestaande scheiding tusschen Groot -Brittanje en Frankrijk
,

ligt het voor de hand , deze beide deelen van West-Europa , elk op zich

zelve te behandelen.

Frankrijk — kortheidshalve bedienen wij ons van dezen naam— vormt,

evenals het naburige Iberische schiereiland , een weinig gelede vierkante

massa. Alleen aan de Westzijde, springt het groote schiereiland Bretagne,

aanmerkelijk ver in den Atlantischen Oceaan vooruit.

Die Westzijde bestaat uit twee scherp gescheiden deelen. Van af den voet

van de Pyreneeën
,
waarop een aantal Fransche rivieren, o. a. de Garonne,

haar bronnen hebben , tot aan den mond van de laatstgenoemde rivier, is
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de kust eentonig. De rechte lijn , die zij hier volgt , wordt alleen afge-

broken door de golf van Arcachon.

De Adour , die beneden Bayonne zijn uitwatering heeft
,

beschrijft na-

genoeg een halven cirkel en neemt, aan de linkerzijde, een aantal onbedui-

dende zijriviertjes op , die , even als zij zelve, op de Pyreneeën ontspringen

.

Tusschen de Adour en de Garonne , van Bayonne tot Bordeaux , strekken

zich de dorre Landes uit , die door hooge duinen, tegen de baren der zee

worden beschermd.

De aanblik der landes is weinig opwekkend : de vlakke bodem, met een

tapijt van dorre gewassen bedekt, heeft het voorkomen van eene woestenij.

Hier en daar zijn
,

op groote afstanden van elkander , ruime gebouwen

opgericht , waarin het vee , dat om zijn karig voedsel te verkrijgen , dik-

wijls ver van de dorpen moet worden weggedreven , een schuilplaats vin-

den kan. Niet zelden zoekt het oog te vergeefs een rustpunt. Niets dan

onafzienbare vlakten , een soort van oceaan zonder stranden. De eenige

menschelijke bewoners, die zich vertoonen zijn herders , die op hooge stelten

gaan , zelden toch, dat andere menschen dit zonderlinge land bezoeken.

Slechts van tijd tot tijd, ontmoet men een karavaan van wagens , met wit

linnen kappen , die door ossen worden getrokken. Het zonder eenige orde

voorttrekken , de lamsvellen , waarmede de voerlieden zich kleeden , hun

ruwe zeden, dat alles maakt een indruk, als ware men onder een stam van

wilden verdwaald geraakt. Een enkele maal slechts, biedt een groep hoo-

rnen een aangename afwisseling aan.

De stilte, die op deze heidevelden heerscht , en die alleen wordt alge-

broken door het getjilp van den krekel of het hoorngeschal van den herder,

die zijn kudde bij elkander roept — want zelfs geen vogel doet zich hier

hooren — heeft iets grootsch, iets indrukwekkends, maar tevens iets onuit-

sprekelijk vervelends.

Deze landes zijn van de duinen gescheiden, door een reeks van schoone

meren, aan welker oevers een aantal lachende dorpen liggen. Uitgestrekte

weidevelden
,

waarop krachtige runderen en buffels
,

groote heiden

,

waarop wilde paarden ronddoolen
,
omgeven dat schoone landschap, terwijl

ranke visschersschuiten op de golven schommelen. Al wat een rijk geze-

gend plekje kan sieren, al wat de fantasie zich voor schoons kan voor-

stellen , vindt men hier op de gelukkigste wijze vereenigd
,
ja , men zou

vergeten , dat men in de streek der landes reist , ware het niet , dat aan

de eene zijde, dit panorama werd afgesloten door de duinen, die zich langs

het strand, van het Z. naar het N. uitstrekken, over eene lengte van 110 km.

Op sommige punten, verheffen ze zich, tot eene hoogte van 50 M. Aan de

zeezijde, zijn zij veel steiler dan aan de landzijde. Deze duinketen, die een

breedte beslaat van 8^3 km., bestaat meestal uit parallelketenen, „van el-

kander gescheiden door hoogvlakten of wel door kleine dalen, die men lettes

noemt. Tengevolge van de heerschende westewinden
,

zijn deze duinen

zoodanig aan verstuiving onderhevig , dat ze niet zelden, binnen een jaar

tijd, 20 M. landwaarts inrukken. De beplanting met dennen schijnt goede

resultaten op te leveren.
1

1. Guide piuorcsque du voyageur en France. Paris. 1837. 80. I. Bd.
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De 390 km. lange Garonne , welks benedenloop de landes begrenst,

vormt een der vier groote stroomgebieden van Frankrijk en vloeit door

een tertiaire vlakte , die zich van de Middellandsche Zee , tot aan den At-

lantischen Oceaan uitstrekt en eenmaal zelve door de wateren bedekt was.

Bij de stad Toulouse, neemt de Garonne, die in het Arran-dal, in de Pyre-

neeën ontspringt , een noord-westelijke richting aan en vormt de grens-

scheiding tusschen de landschappen Gasconje en Guijenne. Onder de vele

zijrivieren, die zij opneemt, zijn alleen die, welke haar van uit het Oosten

toevloeien, van beteekenis. Onder de laatsten, is de Arriège de eenige, die

op de Pyreneeën ontspringt. De overigen — de Tam
, de Lot en de

Dordogne, met de Me en de Vezère — hebben haar bronnen op het berg-

land , dat we met den naam Hoog-Frankrijk kunnen aangeven. Hieronder

hebben we dan te verstaan het gebied tusschen de Garonne , de Ehöne en

de Loire- De laagvlakte van eerstgenoemde rivier stelt de verbinding daar

tusschen twee voormalige eilanden , dat van de Pyreneeën en dat van

Hoog-Frankrijk.

Bij Bordeaux, krijgt de Garonne , na zich met de Dordogne vereenigd te

hebben, den naam van Gironde , welke met een breeden mond , waarin de

getijden zeer goed merkbaar zijn, in de Golf van Biscaye uitloopt.

Ten N. van de Gironde, krijgt Frankrijks kust terstond een ander aan-

zien. Vooreerst verandert zij hare richting in een noord -westelijke en bo-

vendien verliest ze haar eentonig karakter en wordt veel rijker aan ge-

ledingen. Naarmate men de noordelijke kust nadert , neemt het aantal

golven, landtongen en eilanden toe. Onder de laatsten noemen we Oléron,

Ré ,
IJeu, Noirmoütier, Belle-Isle, Groix en Ouessant ; het zijn, voor het

meerendeel, rotseilanden met steile oevers. Dat het allen van het vaste-

land afgespoelde brokstukken zijn
,

blijkt hieruit , dat zij tot dezelfde

geologische formatie behooren als de tegenoverliggende kusten.

Langs de geheele kust , van af den mond der Gironde tot aan het de-

partement Finisterre , strekken zich
, over een oppervlakte van minstens

24000 hectaren, zoutmoerassen (marais salants) uit, die langen tijd een bron

van welvaart zijn geweest, voor de bewoners dier streken.

Het tweede groote stroomgebied van Frankrijk is dat van de Loire.

Deze rivier , die een lengte heeft van 600 km., ontspringt op de Mont-
Mezenc (1754 M.) in de Cevennes , welke keten Hoog-Frankrijk, aan de

zuidoostzijde, van het Bhöne-bekken scheidt. In noordelijke richting, stroomt

de rivier, voorbij Nevers, naar Orleans, waar zij haar westelijken loop be-

gint. Vervolgens stroomt ze voorbij Blois , Tours , Nantes
,
Paimboeuf

en St. Nazaire en ontlast zich in de Golf van Biscaye.

In tegenoverstelling van de Garonne
,
liggen de belangrijkste zijrivieren

van de Loire, op den linkeroever. Deze zijn de Allier , de Cher, de Indre,

de Vienne en de Sèvre-Nantaise. De grootste rechter-zijrivier is de Ma-
ijenne

; nog noemen we de Sarthe , die bij Angers in de Loire uitmondt.
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De stroombedding van de Loire is, door de Monts du Belay, van die van

den Allier gescheiden
,

terwijl de waterscheiding tusschen de Loire en de

Ehóne gevormd wordt door de Monts du Forez en het gebergte van Lijon-

nais , welk laatste in het gebergte van Charolais, zijn noordelijke voort-

zetting heeft. In het landschap Nivernais, verheft zich, ten Oosten van de

Loire, het porfier-plateau du Morvan. De geheele Noordelijke oever van de

Loire, wordt door heuvelland begrensd, dat eerst, bij Brest in Bretagne
,

zacht in zee afdaalt. In het brongebied der naar de Seine stroomende

Yonne, vormen de Monts du Morvan , een hoogvlakte , door een aantal

dalen doorsneden. De met dichte wouden begroeide hellingen van dit hoog-

land dalen, aan de eene zijde, naar de Yonne, aan de andere zijde, naar de

Loire af. In den omtrek van Glamecy, gaat dit plateau over in de boven-

genoemde heuvelreeks, welke de verbinding vormt met het 170— 180 M.

hooge tertiair-plateau van Orleans. Deze heuvelreeks wordt doorsneden

door het kanaal de Briare en dat van Orleans , welke door middel van de

Loing, het Loirebekken met de Seine in verbinding brengen.

Tusschen Orleans en Chatenoy , strekt zich het bosch van Orleans uit

,

dat door een ruw, weinig bebouwd landschap , van het bosch van Fontaine-

bleau gescheiden is.

Het plateau van Orleans strekt zich naar het NVV. uit , tot bij Etampes

en Chartres , daalt steil naar de Loire af
,
terwijl het daarentegen zacht

glooiende hellingen heeft , aan de zijde van de Seine. Bij de bronnen van de

Loire en Eure , sluit het zich aan bij het Armorisch'gebergte , dat zich
,

met een gemiddelde hoogte van 160 M. , door Normandië en Bretagne uit-

strekt en doorloopt tot aan kaap Matthieu
,
Frankrijks Westelijk punt.

Het laatstgenoemd schiereiland zinkt reeds, sedert de 10e eeuw,

hoe langer* hoe meer weg. Langs zijn kust, liggen dan ook een aantal

onderzeesche wouden.

,

Het op zich zelf staand bergland van dit gewest bestaat grootendeels uit

graniet en gneis en bereikt zijn grootste hoogte in het Arrée-gebergte, de

Montagnes de Menez en de hiermede evenwijdig loopende Montagne-

Noire. Deze bergen bereiken eene hoogte van nauwelijks 400 M. Bij het

laatstgenoemde, sluit zich het Montagne Menèbre aan, dat in de landtong

van Crozon eindigt.

Van al die ketenen, is het Arrée-gebergte de voornaamste. Dit nadert,

naar het W. toe , meer en meer de Noordkust , waarvan het gemiddeld

slechts 20 km. verwijderd is. Van daar zijn de Noordelijke hellingen vrij

steil
,

terwijl aan de Zuidzijde , de bergrug langzamerhand in een vrucht-

baar heuvelland overgaat. 1

Het schiereiland Normandië, dat zich, in een Noordelijke richting, in

het kanaal uitstrekt, is niet zoo rijk aan geledingen als Bretagne. Beide

schiereilanden omsluiten een zeeboezem, waarin de vruchtbare Normandische

eilanden liggen. Deze zijn Jersey, het phantastische, schilderachtige Sercq,

Guernsey , het grootste van allen en Alderney of Aurigny , het belang-

rijkste der groep , ofschoon het , in natuurschoon , voor de anderen moet

onderdoen. Op laatstgenoemd eiland, waait de Engelsche vlag , in het ge-

zicht van de Fransche kust.

1. G. Musgrave. A raiuble into Brittany. London 1870. 80 2 Bde.
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Het lijdt geen twijfel , of ook deze eilanden maakten eenmaal een deel

uit van het vaste land. Doch de verwoestende kracht der zee heeft niet

alleen de weekere gesteenten , maar ook het graniet , waaruit de bodem

meestal bestaat , doen bezwijken. En die werking gaat nog steeds zicht-

baar voort , zoodat er eenmaal een tjjd moet komen , waarin de eilanden

uit het kanaal verdwenen zijn. 1

Het schiereiland Normandië
,
op welks Noordkust de geduchte oorlogs-

haven Cherbourg ligt
,

eindigt in kaap la Hogue. De Oostkust wordt

bespoeld door dé zeer ruime golf der Seine. In het Westelijk deel van

deze golf, liggen op ongeveer 8 km. afstand van de kust, de gevaarlijke

Calvados , een rij van naakte klippen. In de Zuid-Oosthoek , vormt de

Seine hare breede monding.

Langs het strand van Normandië , dat door de natuur
,
op kwistige wijze

,

werd getooid
,

liggen de druk bezochte badplaatsen Trouville sur mer
,

Deauville en Etretat. 2

j>>Normandië ," zegt de bekende schrijver Friedrich Uhl , »is een van

die landen , welke door de geschiedenis en de poësie , met een aureool van

schoonheid werden gesierd. Normandië en romantiek zijn twee woorden
,

die niet alleen in klank eenige overeenkomst hebben , maar die men ook

niet scheiden kan. Maar het tegenwoordig Normandië is alles behalve

romantisch , met uitzondering alleen van het strand , dat zich ten N. van

zijne strandrotsen uitstrekt. Daarentegen is het een land , waar de wel-

vaart der bevolking een ieder onmiddellijk in het oog valt. In plaats van

de romantische ruinen, die men er verwachten zou
,

verrijzen honderden

rookende schoorsteenen van nijvere en bloeiende fabrieksteden. In Rouaan

doet het gefluit en gehamer van fabrieken ons bijna de dom , te zamen

met de maagd van Orleans vergeten en in Elboeuf is niets meer , wat

ons het beeld der Normandische ridders in de herinnering terugroept ,

wier afstammelingen er slechts aan denken nieuwe debouché's voor

hun industrie te zoeken. Het door de kalme Seine doorstroomde ge-

bied is een zacht golvend heuvelland , zonder hooge bergen , zonder

dichte wouden. Alles is licht
,

groen
,

keurig aangekweekt en onder-

houden. De dorpen zijn er schaarsch , maar overal ontdekt men kleine
,

vierkante boschjes , die den reiziger nieuwsgierig maken , om te weten
,

wat die toch wel verbergen mogen. Treedt men nader , dan ontdekt men

een aarden wal , veelal met dubbele rijen beuken- of ahornboomen beplant

.

Achter die boomenhaag , die tegelijk tegen wind en zonnegloed beschutting

verleent, ligt een groot weiland, waarop het schoonste vee, onder krachtige

vruchtboomen, loopt te grazen. En die boschaadjes zijn weder, door weel-

derige weidevelden, van elkaar gescheiden. Het is waar , het landschap is

wat eentonig , maar het maakt zijne bezitters rijk en laten dan dichters

en schilders de oogen maar sluiten, totdat zij de schoone dalkom betreden,

aan welks uiteinde Etretat ligt.

1. R, A Peacock. On the vast losses of land on the westerly coasts of France, wilhin the histo-

rica! period. Proceed of the II. geofjr. Soc. of London. Vol X S 329—238.

D. Th. Ansted. The Channel Islands, London 1862 8o

.

Th. Ie Cerf. L'archipel des ilcs Normandes. Paris 1863 8o.

2. H. Blackburn. Nomiandy picturesqae. London. 1869. 8o.
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De kronkelende Seine vormt het derde der groote stroomgebieden van

Frankrijk. Het strekt zich uit tusschen dat van de Loire en dat van de

Maas.

De Seine, die op het plateau de Langres ontspringt, heeft een richting

van het Z. O. naar het N. W. Alvorens de Fransche hoofdstad te bereiken,

heeft ze reeds een aantal belangrijke zijrivieren opgenomen, de Yonne ter

linker, de Aube 1 en de Marne, ter rechter zijde. Ook de twee laatstge-

noemde stroomen ontspringen op het plateau de Langres. Voorbij Parijs,

stroomt zij in Westelijke richting en neemt nog de Oise en de Lure op.

Het plateau de Langres is eene hoogvlakte, die zich uitstrekt van het

Zuid-Westen naar het Noord-Oosten, tusschen de bronnen van de Seine

en die van de Maas. Op dit tafelland, dat slechts een gemiddelde hoogte

van 500 M. heeft, verheffen zich slechts zacht glooiende heuvels. De Noor-

delijke hellingen, tusschen de Seine en Marne, hebben een naakten onvrucht-

baren bodem, waarin tal van wateraderen zich een bedding hebben uit-

geslepen.

Bij dit plateau, sluiten zich, daar waar de bronnen van de Maas gevon-

den worden, de Monts Fauciles aan, een golvende bergrug, die tamelijk

stijl naar het Saöne-dal afdaalt. Een Noordelijke uitlooper strekt zich uit

aan weerszijden van de Maas. Ofschoon deze ketenen met een onnoemelijk

aantal steenen als bezaaid zijn, zijn ze toch niet bepaald onvruchtbaar en

in de omstreken van Mirecourt en Epinal , zelfs tamelijk boschrijk.

De Monts fauciles, waarop de Saone zijn oorsprong neemt, eindigen in

de 1250 M. hooge Ballon d'Alsace, het brongebied van den Moesel en

vormen dus de verbinding tusschen het plateau de Langres en de Voge-

zen (Vosges). Aan hun Zuid-Oostelijken voet, ligt de beroemde badplaats

Plombières.

Nog een andere belangrijke keten loopt, tusschen de bronnen van de

Marne en de Maas, van uit het plateau de Langres. Het is het Argon-

nerwoud, dat zich, in nagenoeg Noordelijke richting, tot op 50° N . B. voort-

zet. Het vormt de grens tusschen Champagne en Lotharingen. De Ooste-

lijke hellingen zijn vrij steil
;
daarentegen gaan de Westelijke, aan de zijde

van Champagne, in zacht golvend heuvelland over. Sommige deelen van

het Argonner-woud zijn ruw ; inzonderheid is dit het geval, in de om-

streken van Clermont en Argonne.

Naar het Zuiden toe, staat het Plateau de Langres in verbinding met

de Cevennes , door middel van het Cote oVor-gébergte. In den Mont Mo-

resol, nabij de bronnen der Seine , bereikt dit gebergte een hoogte van

980 M. Over het algemeen, is deze keten steil en veelal boschrijk. Zij

heeft een zuivere meridiaanrichting en wordt, door het dal van den Arroux,

een zijrivier van de Loire, van de Morvan-keten gescheiden. Zij gaat over

in het Charolais-gebergte, het Noordelijkst deel der Cevennes.

1. J. P. Finot. L'Aube et ses bords. Troyes. 1866. 80.
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Met de Saöne, betreden wij het groote Ehöne-bekken, tusschen Hoog-

Frankrijk aan de eene, de Jura en Alpen aan de andere zijde. De Rhöne,

die op den St. Gothard ontspringt en door het meer van Genève stroomt,

neemt bij Lyon, waar zij de uit het Noorden komende Saöne opneemt, een

Zuidelijke richting aan. Deze behoudt zij tot aan haar uitmonding in de

Middellandsche Zee, waar zij een delta vormt. Langs den linkeroever van

de Ehöne, tot aan Valence, strekken zich de quaternaire formatien van het

Saöne-gebied uit, die ook, ten Z. van Avignon, in het mondingsgebied, de

overhand hebben. Tusschen de Isère en de Duranee, twee linker-zijrivie-

ren, verheft zich het bergland van Dauphiné en ten Z. daarvan, ligt het

schoone Provence, tusschen de Alpen, de Rhóne en de Middellandsche Zee.

Op de kust, liggen de belangrijke havens Toulon en Marseille en daarte-

genover de om hun zacht klimaat beroemde Hyerische eilanden.

Eeeds ten W. van Marseille, treffen we de merkwaardige strandmeren —
étangs — aan, die langs de geheele Zuidkust van Frankrijk, tot aan de Py-

reneeën, voorkomen. Ze liggen tusschen de mondingen der rivieren, die

zich hier in de Middellandsche Zee ontlasten : de Hérault, de Orb, de Ande,

de Agly, de Tet en de Tech. 1 Het talrijkst zijn zij op het 730 km.

groote eiland Camargue, dat gevormd wordt door de zee en de twee ar-

men der Ehöne. Hier vindt men, o. a. de étang de Valcarès, die aan

dit vlakke, grasrijke land, waarop talrijke kudden schapen en wilde paar-

den voorkomen, een bijna Hollandsch voorkomen geeft. Tusschen de Ehöne

en de Pyreneeën, strekt zich het vruchtbare Languedoc uit, door de Ce-

vennes doorsneden.

De Cevennes maken de oostelijke grens van Hoog-Frankrijk uit en met

deze keten staan alle bergen van dit hoogland in verbinding. Het gaat

echter niet aan de Montagnes noires te beschouwen als de verbinding tus-

schen Hoog-Frankrijk en de Pyreneeën, daar zij door lage tertiaire en qua-

ternaire gronden, van dezen zijn gescheiden. De Montagnes noires gaan, naar

het Oosten, in de Montagnes de l'Espinouse en dezen weder in de Mon-

tagnes Garrigues over , met welken de eigenlijke Cevennes een aanvang

nemen. Onder verschillende namen, loopt deze keten voort en eindigt in den

Mont-Mezenc (1754 M.). Van daar strekt zich het gebergte in Noordelijke

richting uit in het smalle gebied tusschen de Loire en de Ehöne. Het

draagt achtereenvolgens de namen van Monts de Bivarais
,
gebergte van

Lyonnais
,

gebergte van Beaujolois en eindelijk gebergte van Charolais
,

dat zooals wij weten, door het gebergte van Cöte d'or, met het plateau de

Langres in verbinding staat.

Dit bergstelsel dan kan beschouwd worden als de Zuid-Oostelijke en Oos-

telijke grens van Hoog-Frankrijk, dat zich ten Z. van 46 °30' N.B. verheft en

langzaam oploopt, tot het, in de departementen Haute Loire en Puy de Döme,

zijn grootste hoogte bereikt. De belangrijkste verheffing van Centraal -Frank-

rijk vormt een machtig plateau van graniet , dat ongeveer de gedaante

van een driehoek heeft.

1. C. Lenlhêric. Les villes raortes du golfe de Lyon. Paris 1876. 80.

T. 1). Ansted. On the Lagoons and niarches of certain parts of the shores of the Mediter-

ranean. Proceedings of de Instiluliou of Civil-engiuers. 1869.

2. Zie over de Rhóne-mondingen. Ernest Desjardins. Apercu historique sur les embouchures

du Rhöue. Paris. 1866. 4o.
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De bergvlakte daalt, aan de Oostzijde, steil af naar het dal van de Loire

,

niet minder steil, aan de Zuid-Westzijde, naar het bekken der Gironde, ter-

wijl zij, naar het Noorden toe, langzamerhand in de vlakte overgaat. Het

omvat de gebergten van Auvergne , van Cantal , van de Haute-Loire

,

van Forez en van Limousin. Aan de Oostzijde van dit hoogland, ligt het dal van

de boven-Loire en nagenoeg evenwijdig daarmede, ligt dat van den Allier.

Laatstgenoemde rivier ontspringt op de Margeride-keten en versterkt door

een aantal niet onbeduidende bergstroomen , vormt zij de machtigste stroom

van Centraal-Frankrijk , wiens naam echter, na zijne vereeniging met de

Loire, in dezen overgaat.

Eekent men het bergstelsel tusschen de Rhöne en de Loire tot dit Cen-

traal-hoogland , dan wordt het dus, door de stroomdalen van Loire en

Ehöne, in drie deelen verdeeld. Vooreerst dan krijgen we het zooeven ge-

noemde stelsel, dat in zijn Noordelijk deel, het steenkolen-bekken van St.

Etienne bevat. In het Zuidelijk deel, verheffen zich geweldige granietmassa's,

die in den Mont-Mézenc, een hoogte van 1774 M. bereiken. De tweede

groep ligt tusschen de Loire en Allier , die in hun bovenloop slechts on-

geveer 20 km. van elkaar verwijderd zijn , daarna meer uiteenloopen , om
ten slotte samen te vloeien. Hier ligt , tusschen Pradelles en Paulhaguet

,

de schoone reeks uitgebrande vulkanen en ten N. daarvan, de porphiergroep

van den Puy de Montoncel (1292 M.). De bergmassa, ten W. van den Al-

lier , die ten Z. door de Lot begrensd wordt , bestaat uit een aantal ke-

tenen. Vooreerst vinden we, in een richting van het Z.O. naar het N.W.,

de genoemde Margeride-keten ; ten W. daarvan, de vulkanische keten de la

Guiolle; noordelijker, de groep van Plomp du Cantal, uit bazalt en tra-

chiet bestaande en nog meer Noordelijk, de keten der Puys, met de Puy
de Döme (1465 M.) l

.

Frankrijk, dat aan drie zijden, door de zee wordt bespoeld, heeft dan ook,

voor een deel, een oceanisch klimaat. Het geheele Westelijke en Noordwes-

telijke gebied verheugt zich in die milde
,
vochtige weersgesteldheid , die

de Golfstroom, over het algemeen, aan West-Europa schenkt. In de Noord-

Oostelijke bergstreek echter, heerseht een bijna N oordsche koude en ook het

Alpengebied, in het Oosten, heeft een continentaal klimaat. Het land tus-

schen de Loire , de Middellandsche Zee en de Pyreneeën heeft wel een

zacht klimaat , doch niet in die mate , als b.v. het grootste gedeelte van

Italië en Spanje. Het vormt, als het ware, den overgang tusschen Noord-

en Zuid-Europa.

Dit vruchtbaar en schoon land , door twee oceanen bespoeld ,
rijk aan

veilige
,

groote havens
,
moge de grootschheid en verscheidenheid der Ita-

1. Zie over den bodem van dit bergland: Dr. A. de Lafaulx. Ausland. 1872. No. 20. S. 460—462.

F. de Lanoye. Voyage aux volcans de la France Centrale. Tour du Monde. 1866.

W. S. Symonds. Among de Volcanoes and glaciers of Auvergne. Popular Science Review. Jan

1877. S. 1—22.
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liaansche en Spaansche natuur missen, toch verdient het ten volle den naam

van y>la belle France", zooals zijne zonen het met voorliefde noemen. Bijk aan

geurige wijnen, aan weelderige graanvelden en fijne ooftsoorten, komen

in het Z. ook enkele zuidvruchten
,

olijven en moerbeziën voor. Daar het

de flora van Midden-Europa met die van de Middellandsche Zee vereenigt,

biedt het natuurlijk, in dat opzicht, een groote verscheidenheid aan. Gewoon-

lijk verdeelt men het in drie gordels : die van het koorn (Noord-Frankrijk),

die van de mais (Midden-Frankrijk) en die van den kastanje, den vijgenboom

en den olijf (Zuid-Frankrijk). Op het hooggebergte, komt de flora overeen

met die van andere Alpenstreken.

Wat de fauna aangaat, levert vooral Noord-Frankrijk veel runderen en

schapen; in zijn behoefte aan paarden kan het niet voorzien. De zijde-

wormen en bijen van het Zuiden verdienen een afzonderlijke vermelding. In

sommige deelen, zijn wolven en wilde zwijnen nog niet geheel uitgeroeid.

De zee levert een overvloed van visch en wat de aarde in haar schoot

verbergt , doet in rijkdom niet onder voor datgeen, wat haar oppervlakte

geeft. Noemen we slechts ijzer , lood , steen- en bruinkolen. In verschei-

dene deelen, vinden we ook belangrijke minerale bronnen.

Het Zuidelijk en Noordelijk deel van West-Earopa zijn, door het Kanaal,

van elkander gescheiden. Over het algemeen zeer ondiep, heeft het, op zijn

smalste gedeelte — het Pas de Calais — slechts een breedte van 37 km.

en wellicht is de tijd niet ver af , dat een onderzeesche tunnel een ver-

binding tusschen beide kusten daarstellen zal.

Het denkbeeld van een onderzeesche tunnel, tusschen Engeland en Frank-

rijk, schijnt het eerst te zijn opgekomen in het brein van den Franschen

ingenieur Matthieu. Omstreeks het jaar 1800, ontwierp hij de desbetref-

fende plannen, die later weer in het vergeetboek geraakten. Tot in 1856,

hoorde men niets meer van de zaak , maar in dat jaar kwam Austin met

plannen voor den dag, die ten doel hadden een tunnel aan te leggen, in de

richting van Fairlight naar Kaap Grisnez. Ongeveer dezelfde richting werd

voorgestaan door Tbomé de Gamond , die in het jaar 1857 een omvangrijk

werk over dit plan in het licht gaf. En sedert dien tijd, is de kanaal-

tunnel steeds aan de orde van den dag gebleven.

W. Low
, die de kwestie met de meest mogelijke nauwkeurigheid had

nagegaan , kwam tot het resultaat , dat het eerst dan mogelijk was, wan-

neer de tunnel werd aangebracht, in de onderste krijtlagen. De Gamond,

die oorspronkelijk van een ander idéé was geweest , viel ten slotte den

Engelschman bij en de denkbeelden dier geleerden werden breedvoerig uit-

gewerkt door V. Hawkshaw. Op zijn verzoek, stelde C. H. Day, in de

jaren 1864 en '65
, nauwkeurige onderzoekingen in , naar de geologische

gesteldheid der kusten en ontwierp vrij uitvoerige kaarten van de door-

snede der aardlagen. K Later deden Hawkshaw en anderen peilingen en

i. W. Topley. The geology of the Slrait of Dover. Qtiarierly Journal of Science April. 1872.

P. 208—224.

Popular Science lieview. üctober. 1874.
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boringen, langs de geprojecteerde lijn en dezen brachten het tot een hoogen

graad van waarschijnlijkheid , dat men een waterdichte laag zou vinden,

door welke men den tunnel zou kunnen brengen. Nadere onderzoekingen

werden in het werk gesteld in 1875, door eene geologische commissie, van

wege de intusschen opgerichte »Kanaal-tunnel-Maatschappij." 1 Alle desbe-

treffende plannen zijn thans reeds uitgewerkt en de uitvoering van het

grootsche denkbeeld, zooal niet zeker, dan toch in hooge mate waarschijn-

lijk. De eigenlijke onderzeesche tunnel zal eene lengte verkrijgen van 26

km., welke aan weerszijden 5Y2 kilometer, onder het vasteland, zal worden

doorgetrokken. Wanneer dan eenmaal de spoorweg door dien tunnel zal

zijn aangelegd, zal men den afstand van Londen naar Parijs, in nog geen

volle negen uur kunnen afleggen. De onkosten der voorbereidende werk-

zaamheden worden op / 1920000,— , die van hot geheele werk op hoogstens

ƒ120000000.— geschat. Men zal niet noodig hebben, gesteenten te doen

springen , zooals dat het geval was bij den tunnel door den Mont-

Cénis, doch door middel van zeer vernuftig uitgedachte werktuigen, zal

men het weeke krijt tot poeder vermalen en het dan, met wagons, uit den

tunnel verwijderen. Uit genomen proeven is gebleken, dat men, op deze

wijze, ongeveer 1.2 M. per uur zou vorderen, terwijl men, bij de doorbo-

ring van den Mont-Cénis, slechts 2 M. in de 24 uur vooruit komen kon.

Een slechts betrekkelijk gering aantal werklieden zou noodig zijn, om aldus,

binnen den tijd van acht a negen jaren, den tunnel te voltooien. Met ge-

wone boorwerktuigen, zou men niet minder dan twintig jaren noodig

hebben. 2

Uit een geographisch oogpunt, moeten de Britsche eilanden als een geheel

beschouwd worden, dat eerst later door de zee in twee deelen is verdeeld,

een grooter Oostelijk— Engeland, Wales en Schotland — en een kleiner—
Westelijk — Ierland met de omliggende kleinere eilanden. Dat ook de scheiding

tusschen Engeland en Frankrijk eerst laat plaats had, is reeds herhaalde-

lijk opgemerkt en blijkt ook uit de gelijkvormigheid der geologische for-

matien, ten N. en ten Z. van het kanaal. Even als in het Noord-Weste-

lijk deel van Frankrijk, vinden we ook, in het Zuiden van Engeland, krijt

en tertiaire vormingen. Naarmate we naar het Westen voortgaan, verdwij-

nen de andere formatien. De gebergten van Wales en Cornwales behooren

in hoofdzaak tot de Devonische en Silurische vormingen. Deze zetten zich

ook, aan de overzijde van het kanaal van St. George, in Ierland voort en

ook de in de Iersche zee gelegen eilanden Anglesea en Man behooren hier-

toe. In het Noord-Oostelijk deel van Ierland, in den omtrek van het meer

Neagh, treden vulcanische vormingen op.

In overeenstemming met deze geologische gesteldheid, is de verdeeling

van hoog- en laagland. In het Oostelijk, jonger deel, is Groot-Brittanje

1. Zie het verslag dezer commissie in den Exploraleur van 9 Dec. 1875. P. 574—8. 8o.

2. Ausland. 187G. No. 6. S. 108.
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vlak en vertoont slechts heuvelreeksen ; in het Westelijk deel daarentegen

verheffen zich hooge bergen, die in Schotland hun grootste verheffing be-

reiken. Het laagland (beneden een hoogte van 160 M.) beslaat in Enge-

land 2/
3 van de oppervlakte, in Schotland V2 en in Ierland 7

/8 .

De grondverheffing strekt zich in Engeland uit, van het Z.0. naar het

N.W. In het Zuid-Oostelijk deel, liggen heuvelachtige streken, hier en

daar afgewisseld door uitgestrekte veengronden. In het Zuid-Westen, ver-

heft zich het boomlooze gebergte van Cornwales, rijk aan koper, ijzer en lood

en vroeger ook aan tin. 1 Het is eene kale, woeste keten van graniet,

die zich, langs het kanaal van Bristol, tot aan kaap Landsend uitstrekt en

in den Brown-Willy, een hoogte van 427 M. bereikt. Op een afstand

van slechts 74 Km. van genoemd voorgebergte, liggen de tinrijke Scilly-

eilanden.

Als een Oostelijke voortzetting van het gebergte van Cornwales, kan men
de drie heuvelrijen beschouwen, die ten Z. van het kanaal van Bristol be-

ginnen en de Oostelijke vlakte van Engeland doorsnijden. De Noordelijk-

ste heeft een Noord-Oostelijke richting en eindigt in de Lincoln-heights,

aan den Humber, de samenvloeiing van den Noordelijken Ouse en de Trent.

De middelste keten, die zich 0. N. Oostelijk wendt, strekt zich uit tot aan

het, door zijn talrijke zandbanken gevaarlijke Wash. De keten wordt door-

sneden door Engelands machtigste rivier, de Theems, die als /sis, op de

Cotswold-hüls ontspringt. Tot deze rij behooren de Marlborough-hills, de

Chiltem-hills en de East-Anglican-hills, de meest Oostelijke groep. De

Zuidelijke keten eindelijk loopt, als North Downs, tot aan het Oostelijk uit-

einde van het schiereiland Kent en vormt aldaar de krjjtrotsen van Dover.

De South Doivns loopen langs de Zuidkust en eindigen tegenover het eiland

Wight, dat door den smallen zeeboezem van Southampton, van het hoofdeiland

gescheiden is.

Dit Zuidelijk deel van Engeland heeft wel geen grootsch, maar een bui-

tengemeen schilderachtig aanzien. De talrijke niet hooge heuvels zijn met

landhuizen bedekt, waartusschen zich schoone parken, weelderige graan-

velden en trotsche wouden uitstrekken. Over het algemeen, is er geen

land in Europa, waar de boschbouw zoo zorgvuldig beoefend wordt als in

Engeland. 2

De vlakten van Engeland bestaan uit aangeslibden grond, waarboven de

ondergrond hier en daar plotseling te voorschijn treedt, welke laatste ook

zeer dikwijls de oevers der rivieren vormt. Dit geeft het landschap een

aangename afwisseling, die wij, in onze streken, te eenemale missen. Overal

is de vruchtbare bodem zorgvuldig bebouwd, en dank zij het vochtige kli-

maat, is hij gedurende nagenoeg het geheele jaar, met een weelderigen gras-

tooi gesierd. De verschillende eigendommen zijn veelal, door middel van

hagen of hekwerk, van elkaar gescheiden, wat het geheel het aanzien van

een grooten tuin geeft.

De meeste stroomen van Groot-Brittanje vertoonen een zekere neiging,

om zich, met breede, trechtervormige monden, in zee te ontlasten. Aan

1. Ausland. 1864. S. 569.

2. Ernst Hallier. Ausllüge iu die Natur. Berlin. 1876. 8o. S. 117—118.



49

de Oostzijde zien wij dit bij de Forthinonding en bij den Humber; maar

vooral de Theeinsmonding vertoont den trechtervorm zeer zuiver en

daar deze rivier buitengemeen weinig slib afvoert, spreekt het van zelve,

dat deze vorm weinig of geen verandering ondergaat. De afwezigheid daar-

van wordt voldoende verklaard door het feit, dat de rivier, over hare ge-

heele lengte over een kalkbodem stroomt, terwijl de kalk, in het water,

chemisch wordt opgelost. Aan de Westzijde, vinden we dien vorm terug bij

den mond van de Severn
,

die, in het gebergte van Wales ontspringende ,

zich in het kanaal van Bristol ontlast '.

Ten N. van genoemde golf, ligt het bergland van Wales, aan drie zijden

door de zee en aan de Oostzijde, grootendeels door het dal van de Severn

begrensd. Dit schilderachtig hoogland levert een overvloed van steenkolen,

ijzer en ook goud.

De aanblik van het prinsdom Wales is, in hooge mate, ruw en grootsch.

Het is een afwisseling van boomlooze rotsen en woeste, door kloven door-

sneden hoogvlakten. De oppervlakte wordt geheel en al ingenomen door het

Cambrisch gebergte, dat drie parallelketenen vormt. De Noordelijkste, te-

vens de hoogste keten, bereikt haar aanzienlijkste verheffing in den Snow-

don (1094 M.). Deze keten bestaat uit een aantal ruggen van schiefer

en graniet, die, door diepe dalen, van elkaar gescheiden zijn. Die grond-

verheffingen loopen samen in den 784 M. hoogen Moel-y-Wyddfa. Bij

de inboorlingen , is het geheele bergstelsel bekend onder den naam van

Eryri-gebergte. Op deze bergruggen, blijft de sneeuw van November tot

April liggen.

Een keten van dit gebergte, het Ferwijn-gebergte, waarin de 1044 M.

hooge Cairn-David, loopt door het oostelijke graafschap Merioneth, tot aan

de Dee. Deze stroom, die door het schilderachtige dal van Llangóllen

vloeit, ontlast zich weder, met een breeden, trechtervormigen mond, in de

Iersche zee. Een andere tak loopt door Montgomery en gaat over in de

Biga-bergen, die zich tot aan den middenloop van den Severn uitstrekken.

De Noordelijke keten eindelijk eindigt in kaap Braich-y-pwill, bij de Ier-

sche zee.

Tegenover het graafschap Caernarvon ,
ligt het vlakke, zandige eiland

Anglesea, dat een oppervlakte heeft van 782 Km. en zoowel koper als

steenkolen levert. Het is van het vaste land gescheiden , door de straat

van Menai. Over deze straat, voeren twee bruggen, namelijk een hangende

brug en een ijzeren kokerbrug.

De hangende brug wordt door zestien naast elkander liggende ketenen

gedragen, die elk 1714 voet lang en aan beide zijden , in de rotsen vast-

geklonken zijn. Zij worden gesteund door twee reusachtige pijlers, die

dicht bij de kusten, 156 voet boven het water uitsteken. Op den top dier

pijlers, bevinden zich rollen, over welke de kettingen kunnen glijden,

wanneer zij zich, des zomers, door de warmte, uitzetten of des winters, door

de koude, inkrimpen. De lengte der brug, die aan 796 stangen hangt,

welke aan de kettingen bevestigd zijn, bedraagt ongeveer 1000 voet.

De kokerbrug, doorgaans Brittannia-brug genoemd, is 26 kilometers

van de hangbrug verwijderd, en bestaat uit twee groote, vierkante, ijzeren

kokers. Zij rusten op twee pijlers op het land en drie in het water, en

4
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vormen een doorgang van 1841 voet lengte. De middelste pijler is , van

het fundament, tot aan den top, 230 voet hoog. Door den ijzeren koker,

loopt een spoorweg, die Anglesea, met het Engelsche spoorwegnet, in ver-

binding brengt.

De tweede of middelste hoofdketen begint in het brongebied van de Se-

vern en de Wije , welke laatste zich, eerst dicht bij de monding, met de

Severn vereenigt. Dit gebergte loopt, in verschillende takken, langs de

oevers van de Twij. Een Westelijke keten eindigt bij de baai van Cardi-

gan , een Oostelijke in de kapen St. David en St. Govens. De Plynlimmon

(756 M.)
,

waarop de Severn ontspringt, is de hoogste top van dit

bergstelsel.

De derde hoofdketen , die den algemeenen naam van Black-Mountains

(zwarte bergen) draagt, begint bij de blothok-hills en verdeelt zich weder

in een aantal ketenen , die in de richting van het kanaal van Bristol en

den beneden-Severn loopen en zich bij de landruggen van Midden- Engeland

aansluiten. Een Zuidelijke uitlooper eindigt in kaap Worms , aan het ka-

naal van Bristol.

Ten N. van de Mersey en de Trent, door de Weaver-hüls, met het ge-

bergte van Wales verbonden , strekt zich, tot nabij de grenzen van Schot-

land , de Penninische bergketen of het Peak-gebergte uit. In het Zuidelijk

deel ligt , aan weerszijden van deze keten, laagland , in het Noordelijk

deel, strekt het zich uit tot op de Westkust. Een aantal heuvels verheffen

zich op den rug van dit gebergte, waaronder vooral genoemd moeten worden

de Wharnside (726 M.) en de Tngleborough-hill (723 M.).

Het Peak-gebergte begint in den omtrek van Nottingham en Derby. De

centraal-groep van dit gebergte bestaat uit kolossale , naakte en steile rots-

massa's , die door Westminster , naar Cumberland loopen , waar de keten

zich in twee takken splitst, waarvan de eene het Zuid-Westelijk , de an-

dere het Noord-Oostelijk deel van dit gebied , met woeste , kale gebergten

bedekt. Van af de Wharnside, stellen zacht glooiende heuvels de verbinding

daar met de zoogenaamde Hork- Wolds , in het Oostelijk deel van het

eiland. Vooral de Westelijke hellingen van dit gebergte zijn ruw en door-

sneden door nauwe dalen en diepe kloven.

De Zuid-Westelijke tak van dit Peak-gebergte vormt een bijna op zich

zelf staande groep , de Cumbrian-Mountains , het zoogenaamde meren-

district. In werkelijkheid is dit dan ook de eenige streek in Engeland
,

waar betrekkelijk veel meren gevonden worden. Onder dezen, is van de

meeste beteekenis het 10y5 km. groote Windermere- of Winanderemeer l
.

Het Peakgebergte is buitengemeen rijk aan ijzer en steenkolen. Zeer

belangrijke lagen treft men aan in Leds
,
Nottingham , Durham en Lan-

cashire
2

. De herhaaldelijk uitgesproken vrees , dat de Engelsche steenko-

lenbeddingen , binnen den tijd van 400 jaren, uitgeput zouden zijn, is niet

gegrond. Immers zeer nauwkeurige berekeningen hebben het bewijs gele-

verd , dat die beddingen zich , onder jongere formaties, nog veel verder

uitstrekken , dan men oorspronkelijk dacht 3
.

1 G. R. Mauhew. English lake peaks and passes from Kendal to Keswick. London. 1868. 80.

2 Edward Huil. The Coal-fields of Great-Britlain. London. 1873.

3 Zie over de onderzoekingen van Ramsoy : Nature No. 145 8 Aug. 1872, Deel VI. Bldz. 282.
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Van niet minder belang dan de steenkolen is het ijzer. Engeland toch

levert de helft van al het ijzer , dat op aarde wordt opgedolven. Het be-

langrijkste ijzergebied vindt men weder in het Peak-gebergte, in Lancas-

hire , Westmoreland en Staffordshire. Nog vindt men , in dezelfde keten
,

lood , zink
,
porphier en schiefer.

Niet alleen de mensch heeft dit gebergte ondermijnd, om het de schatten

te ontrukken, die het in zijn schoot verborgen houdt, ook de natuur vorm-

de hier een aantal holen en grotten. Een der grootsten is het Duivelshol,

waarvan we hier een korte beschrijving laten volgen: » Op den bodem eener

diepe dalkloof, vonden wij den wijden, donkeren ingang van het hol. Na-

dei-bij komende, zag ik, dat verscheiden gezinnen dien ingang in gebruik

genomen hadden, om er vlas te spinnen. Een gids kwam met lichten aan,

waarop wij, elk met een licht in de hand, onzen ontdekkingstocht aanvin-

gen. In den beginne, loopt een breede weg, met een zeer hooge zoldering,

langzaam afwaarts, zoodat men in dat duistere gewelf voortwandelt, als

onder een stikdonkeren, nachtelijken hemel. Allengs werd de rotszoldering

lager en op eenmaal stonden wij voor een water. Aan den oever, lag een

klein bootje, waarvan de bodem met stroo bedekt was. De gids liet ons

daarin stappen en verzocht ons, ons in onze geheele lengte, op het stroo,

uit te strekken en de lichten op onze borst te houden. Hij zelf begaf zich

in het water, dat hem tot boven het middel kwam en duwde het bootje

voor zich uit. Eondom ons, heerschte de plechtigste stilte en naarmate

het bootje verder kwam, daalde het rotsgewelf, als een donkergrauwe wolk,

aanhoudend lager, zoodat het eindelijk bijna mijn gezicht aanraakte en ik

te nauwernood het licht op mijn borst kon houden. Daarna liep echter
,

aan de andere zijde, het rotsgewelf weder opwaarts en wij betraden den oe-

ver weder. Nu ging het verder, langs glibberige paden, over vochtige stee-

nen, voorbij wonderbare steenmassa's, in welke men dieren of planten meen-

de te herkennen. De gids droeg ons, op zijn schouders, over een ander

riviertje en toen wij langs haren oever wandelden, was het, alsof een ver-

wijderde muziek ons in de ooren klonk. Maar naarmate wij verder voort-

gingen, hielden de harmonische toonen, voor en na stil, het geluid werd

zwakker en loste zich eindelijk op in h et zachte ruischen van neervallende

regendroppels. Op onzen verderen tocht , kwamen wij, rechts en links,

voorbij gapende holen en eindelijk in een majestueuzen tempel, waarin de

stoute booggewelven, door schoone pilaren gesteund werden. Het was, als

ware het , door de hand van een bekwamen bouwmeester , tot stand ge-

bracht.

Weldra namen wij den terugtocht aan, doch langs een anderen weg, dan

dien, langs welken wij gekomen waren. Onze gids sloeg links af, waar

wij hem, door eene opening in den hoogen rotswand, volgden. Op zijn vraag,

of wij nu moed genoeg bezaten, om een tamelijk groot eind weegs onder

eene rots door te kruipen, gaven wij een bevestigend antwoord. Nadat hij

ons gewaarschuwd had goed op ons licht te passen, kropen wij, op handen

en voeten, over het natte zand, door een rotswand, die hier en daar, nau-

welijks wijd genoeg was, om er het lichaam doorheen te wringen. Na de-

zen moeielijken weg te hebben afgelegd, zagen wij een heuvel voor ons
,

dien wij, niet dan met de grootste moeite bestegen. Op den top gekomen,
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zagen wij, rechts en links, gapende afgronden. Hier verliet ons de gids,

en na eenigen tijd, zagen wij niet hem, maar zijn licht weêr te voorschijn

komen, dat in de diepte , als een groote , heldere ster schitterde.

Ten noorden van den Pictenmuur, verheft zich het Neder-Sclwtsche berg-

land, even als het Peak-gebergte, rijk aan steenkolen-beddingen. In het

Zuidelijk deel, draagt het den naam van Cheoiot-, in het Noordelijk deel,

dien van PenÜand-gebergte. In den Hartfell, verheft zich dit gebergte,

tot een hoogte van 805 M. De kam van de eerstgenoemde keten vormt

tevens de grens tusschen Engeland en Schotland, het zoo eigenaardig gevormd

Noordelijk deel van het eiland Groot-Brittanje. Immers kan men bijna geen

landstreek op aarde aanwijzen, die zulk een sterk gelede kust bezit. Haar

te beschrijven is nagenoeg onmogelijk en zelfs een herhaalde nauwkeurige

beschouwing der kaart is nauwelijks voldoende, om een juist beeld van

Schotlands kust te geven,

Het is vooral de Westkust, die de grootst mogelijke verscheidenheid aan-

biedt. Daar werden, door een geduchte omkeering, vreeselijke verwoestingen

aangericht , in voorhistorische tijden. Keusachtige bazaltmassa's werden

uit den Oceaan opgestuwd, terwijl daarentegen machtige rijen van rotsen

bezweken, om de zee een vrijen doortocht te verleenen. Daar waar thans

de zeestraten, als de armen van een poliep, in de kust ingrijpen, eilanden

en schiereilanden scheidende, vinden we ook de meest zonderlinge vormen,

die reusachtige, donker zwarte rotsmassa's, die als het ware, bruggen van

Schotland naar Ierland vormen. Zoodanig zijn de kusten van een land
,

dat kinderen der natuur tot dichters maakte, het land van Ossian en Fin-

gal, van de Gaelsche helden en de Gaelsche zangers.

In Zuid-Schotland , strekken zich een aantal uitloopers van het Neder-

Schotsch bergland uit , waaronder vooral genoemd moeten worden de

Cheviothills, die in den Broad-Law, een hoogte van 835 M. bereiken. Zij

strekken zich uit, tusschen de Merrick-mount (843 M.) en de O-Gavin (560 M.),

in de Pentland-hills, bij Edinburg. Hier gaan deze heuvels over in de rijk

gezegende Schotsche laaglanden, die zich, in het smalste gedeelte van het

rijk, tusschen de golf van Forth en die van de Clyde uitstrekken. In deze

golvende vlakte, liggen de belangrijkste steden van Schotland, Edinburg en

Glasgow.

Ten Noorden van die laaglanden, rijzen de steile en bijna ontoegankelij-

1 J, B. Kielslap. Europa en zijn volken. Arnhem 1873.
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ke Schotsche hooglanden op. Dezen vormen een woest bergland, door die-

pe kloven doorsneden en rijk aan meren. Men kan hierin twee groepen

onderscheiden, de Grampians, in het Zuiden en het Caledonisch bergland,

in het Noorden. De eerste groep splitst zich weder in twee deelen, de

Zuidelijke Grampians, die in den Ben Lavers (1214 M.), aan het Locli-tay,

hun hoogste punt bereiken, en de Noordelijke Grampians, met den Ben

Nevis (1343 M.) en den Ben Macdui (1309 M.). Nog Noordelijker, gaat

laatstgenoemde berggroep over in het Noord- Caledonisch bergland , waar-

van de hoogste toppen zijn: de Ben-Attow (1219 M.), de Ben Wywis

(1043 M.), de Ben Derag (1114 M.) en de Ben More (1000 M.).

De beide groepen der Grampians worden van elkander gescheiden, door

een diepe inzinking , die zich uitstrekt , in eene richting van het Zuid-

Westen naar het Noord Oosten , waarin een menigte meren, die verbonden

zijn , door het Caledonisch kanaal , dat de Oost- en Westkust met elkander

in verbinding brengt. De lengte van dit kanaal , dat zich uitstrekt van

hwerness in het N.O. , tot aan Fort Wïlliam , in het Z.W., bedraagt

101% km.

Zoowel de Noordelijke als de Zuidelijke Grampians zijn ruw , sterk in-

gesneden , door een aantal kloven en ravijnen , en rijk aan verheven en

wildromantische natuurschoonheden. Hier en daar, hebben zij prachtige

bergmeren. Vooral zijn dezen talrijk in de keten , die van het Z.W. naar

het N.O. loopt. Het grootste van allen is Loch-Lornond , dat een opper-

vlakte heeft van 116

y

2 km. en waarin een dertigtal rijk begroeide ei-

landen liggen , die voor het meerendeel bewoond zijn. Niet zonder eenig

recht, hebben de Schotten, aan deze bekoorlijke waterpartij, den naam ge-

geven van het Noordsche Lago Maggiore.

Daar waar het hoogland begint , in het dal van de Garry
,

ligt de be-

kende pas van Killiecranlüe. De Garry is een zijrivier van de Tay , die

uitmondt in een naar haar genoemden Firth.

Is men de Zuidelijke Grampians overgetrokken , dan komt men in het dal

van de Dee , waarin het koninklijk lustslot Balmoral gelegen is. De kale

bergruggen , die slechts hier en daar met schraal
,
armelijk gras begroeid

zijn , maken hier plaats voor schoone dennen- en beukenbosschen en aan

den voet der blauwe bergen
,

ligt het vriendelijk stadje Braemar.

Het Noorden en Noord-Westen van Schotland is echter vooral rijk aan

woeste, onbewoonde dalen. Zjj geven den hooglanden hun eigenaardig ka-

rakter en eerst, wanneer men die dalen doorgetrokken heeft, kan men zich

van dit wilde land een denkbeeld vormen. De gewone touristen bepalen

zich tot het bereizen van de gezegende laaglanden, tusschen Glasgow en

Edinburg en het bezoeken der heerlijk schoone meren van Midden-Schotland.

Teruggekeerd, verklaren zij Schotland voor een der schoonste en best bebouw-

de landen der aarde. Maar heel anders wordt het oordeel, wanneer men

de gïens in het Noorden en Noord-Westen doortrekt ; dan vertoont Schot-

land het beeld van een onbewoond en door en door arm land.
1

1 Dr. R. Andree. Vorn Tweed zur Penilandföhrde. Reisen in Schotland. Jena 1866 80.

Dr. Brennecke. Die Schottischen Hochlande. Posen. 1864. 80.

Geikie. Scenery of .Scotland, viewed in connexion with ils physicael geology. London 1865. 80.

J. Nicol. The geology and scenery of the Norlh of Scotland. Edinburg 1866.
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Hier vinde een verklaring plaats van een aantal topographische namen,

die in Schotland in gebruik zijn. Een groote berg, die zich, door zijn vor-

men , van andere bergen onderscheidt, draagt steeds den naam van Ben
;

een waterval is een linn. Voor het woord »dal'', heeft de Gaelsche taal

twee uitdrukkingen, nam. Glen en Strath. Een streng onderscheid, in het

gebruik van deze beide woorden, schijnt niet te bestaan. Dr. Andree ech-

ter maakte de opmerking, dat woeste, nauwe dalen, waar bjjna alle plan-

tengroei ontbreekt, die zelfs te nauwernood door armelijke schaapherders,

met hunne kudden, worden bezocht en waarin zelfs de schamele hoogland-

sche hutten, slechts bij uitzondering, worden aangetroffen, steeds glens wor-

den genoemd. Een strath zou daarentegen meer uitgestrekt, bebouwd en

boomrijk zijn. Een meer heet, in het Gaelsch, een loch, doch deze naam

wordt niet alleen gegeven aan de eigenlijke meren, maar evenzeer aan smal-

le, diep in het land dringende zeearmen. Een dun is een grondverheffing

van matige hoogte
,
waarop vroeger meestal een burcht of sterkte lag. Een

bal is een landstadje, een ross een in zee vooruitstekende landtong, een

tober een bron. De woorden Aber en Inver komen, in het Gaelsch, dik-

wijls als samenstellingen voor • zij beteekenen beiden hetzelfde, nam. mon-

ding : Aberdeen
,
monding van den Dee

;
Inverness, monding van de Ness.

Aan de West- en Noordzijde, is Schotland omgeven door talrijke groepen

eilanden. Ten W. vinden we vooreerst de dorre , boomlooze Hebriden

of Wester-eilanden. Zij verheffen zich veelal steil uit de zee en zijn be-

dekt met groepen van niet onaanzienlijke heuvelen. Vooral schilderachtig

zijn de bazaltzuilen van het beroemde rotseiland Staffa, die haar grootste

volkomenheid bereiken in de schoone Fingalsgrot, die door een der nieuwere

reizigers aldus beschreven wordt : »Het was tegen den middag , toen wij

de rotsen van Staffa, met het bloote oog, konden onderscheiden. Wij voe-

ren de Zuidzijde van het eiland snel voorbij en spoedig deden de reeksen

bazaltzuilen en de beide wereldberoemde grotten zich aan ons oog voor.

De varensgezellen van Muil naderden ons met hunne boot en legden bij

onze stoomboot aan. Wij stapten op het schommelende schuitje over en

daarop ging het vlug los op den gapenden en donkeren ingang van het groot-

ste en schoonste der beide holen, de Fingalsgrot. De toegang scheen, we-

gens de hooge branding , zeer moeielijk te zullen zijn, doch de schippers

brachten het vaartuig midden voor de grot, namen handboomen op, waar-

mede zij de boot van de bazaltzuilen afhielden en wisten alzoo door de

branding heen te komen. De indruk was onbeschrijfelijk, toen wij tusschen

deze hooge, zwarte pijlers, onder het meer dan 60 voet hooge, donkere

gewelf, op de groene golven, het hol binnendobberden. De echo kaatste

de riemslagen en alle andere geluiden terug en de ongeëvenaarde lichtspe-

lingen brachten een tooverachtig effect te weeg.

Bij stil weder, zegt men, dat de neervallende waterdroppels, binnen de

grot, zulke harmonische toonen te weeg brengen, dat men een zachte me-
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lodie meent te hooren. Vandaar dan ook, dat dit hol ook bekend staat,

onder den naam van de melodieuze grot.

Teruggekeerd, stegen wij, uit de boot
,
op de afgebroken bazaltzuilen

aan de linkerzijde en gingen, over hunne bovenvlakken, het hol weder een

eindweegs in. Alom vertoonde zich een wondervol schouwspel aan ons oog.

De zuilen, die in den regel een middellijn hebben van drie of vier voet
,

zijn onder water geheel wit, ten gevolge van de tallooze schaaldiertjes, die

er zich aan vasthechten. Daardoor vertoonen de golven, langs deze rots-

laag, een schoone smaragdkleur, waartegen het donker groen van het wa-

ter, in het midden der grot, fraai afsteekt. Maar vooral bekoorlijk is het

uitzicht, uit dit donkere , door de zee gevulde en door zuilen gedragen

verwelf, naar buiten, naar den blauwen horizont van den Oceaan.

Na de grot verlaten te hebben, gingen wij, over de zuilenrijen, naar de

kust, als over groote trappen. Men toonde ons Fingals stoel : een paar

groote, afgebroken pijlers in de zuilenrij, boven welke men een soort van

nis ziet.

Aan den Zuidelijken rand van het eiland, komt men op een punt, waai-

de zuilen zwakker worden en in de lengte samengedrukt zijn, alsof ze on-

der een zwaren last hadden moeten buigen. Van daar stegen we
,

langs

een houten trap, naar boven en wandelden over het korte
,
vochtige gras,

dat nauwelijks voedsel voor een paar koeien oplevert, naar den Noordkant

van het eiland, waar de lange, dunne bazaltzuilen bijna tot aan den weide-

grond reiken. En allerwege rustte het oog op grillig gevormde, zwarte rot-

sen, rondom welke, de meeuwen krijschend heenvlogen, op zeebochten en

grotten.
1

Tengevolge van de onstuimigen wind, die bijna aanhoudend van uit het

Westen blaast , kunnen boomen
,
op deze eilandengroep , niet gedijen.

Reeds eene oppervlakkige beschouwing is voldoende om op te merken
,

dat deze eilanden niets anders zijn , dan van het vasteland afgescheurde

brokstukken. Vooreerst zijn ze slechts, door een smalle straat, van Schotland

gescheiden en dezelfde geographische verschijnselen vinden wij er terug.

Ook de geologische gesteldheid ko:nt hiermede overeen.

Onder de eilanden , die het dichtst bij de Schotsche kust liggen, zijn de

grootsten: Skije , Rum en Eigg
,
Muil, met Jona en Staffa, May, Jura,

met Colonsay en Dronsay en ten slotte Arran. Op grooter afstand van

de kust, liggen een aantal eilanden en klippen , in den vorm van een boog.

Te zamen dragen zij veelal den naam van Long island. Het Noordelijkste

dezer eilanden , dat tevens het grootste is , is Lewis , het Zuidelijkste

Bernera. Veel Zuidelijker, liggen nog de eilanden Tiree en Coll, die uit een

geologisch oogpunt, tot de groep der Hebiïden gerekend moeten worden.

Over het algemeen, is de oppervlakte van al deze eilanden uiterst gering.

Van de 300, zijn er slechts 87 bebouwd. En als we het aantal 300 op-

geven, zijn daaronder de talrijke klippen niet begrepen 2
.

Ten N. van Schotland, liggen twee groepen ; vooreerst de Orkadische- of

Orkney- eilanden , die door de smalle Pentland-Street, van Schotland zijn

1 J. B. Rietstap Europa en zijn volken. Arnhem. 1873.

2 Ferd. Zirkel. Schottische Westeilande. Ausland 1869. No. IS S. 414; No. 20 S. 463; No. 23

533; No, 25 S. 582; No. 32 S. 76I.
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gescheiden. Hun aantal bedraagt 77 , waarvan er 29 bewoond zijn, door

een bevolking van ruim 32000 zielen. Van het vasteland gezien , hebben

zij het voorkomen van eene rij heuvels. .

Pamona , het grootste, is 18 kilometers lang en verdeelt de overigen in

twee groepen. Tot de Noordelijke behooren Shapinsha , Rowsa , Stronsa
,

Eda , Westra , Sanda en Noord-Ronaldsha , tot de Zuidelijke Hoij en

Zuid-Ronaldsha.

Op grooter afstand van het vasteland
,
liggen de 117 Schetlandsche ei-

landen , waarvan er 30 bewoond zijn , door 32000 inwoners. De voor-

naamsten zijn Mainland , JJell en Unst.

j

Het is niet moeielijk een beeld te ontwerpen van het tweede hoofdei-

land der Britsche eilandengroep , het Westelijk gelegen Ierland. De kusten

zijn minder diep ingesneden dan die van Schotland , maar even afwisselend

en in den regel , steil en rotsig. Overigens heeft de laagvlakte de over-

hand en kan het eiland zich beroemen op een buitengemeen groote rijkdom

aan meren. De rijke weiden van den Shannon worden niet overtroffen door

de beste , in Lincolnshire. Daarbij is het klimaat zoo mild , dank zij de

steeds waaiende zeewind en de warme golfstroom , dat de loofboomen veel-

al ook 's winters groen blijven. Vandaar de zeer juiste naam van »het

groene Erin" of «Smaragdeiland". 2
.

Alleen langs de randen, vindt men bergruggen , die echter geen aaneen-

geschakelde ketenen vormen , en slechts weinig hoog zijn
4
. De rivieren

,

zooals de Shannon
, de Barrow en de Lifjey vloeien traag tusschen de

weiden door en doorsnijden reeksen van meeren. Evenals die van Engeland,

loopen de meesten, met trechtervormige monden, in zee uit , waardoor de

getijden , tot op een aanzienlijken afstand van de kust , merkbaar zijn.

Jammer dat de bewoners van dit zoo bij uitstek vruchtbaar land, de na-

tuur des lands miskennende, den bodem trachten te dwingen , om zich naar

hun koppigheid te schikken. In plaats van hem te gebruiken voor veeteelt,

waartoe de natuur hem aanwees
,
leggen zij zich toe op de teelt van gra-

nen en aardappelen. Zooals we later uitvoeriger hopen te ontwikkelen, is

deze teelt een gevolg van de zeer ongunstige maatschappelijke toestanden
,

maar tevens een oorzaak van blijvende ellende. Gelukkig echter wordt, in

dit opzicht, gedurende de laatste jaren, verbetering waai'genomen en geeft

de mensch zijn dwazen strijd tegen de natuur langzamerhand op.

Landelijke schoonheid bezit Ierland slechts in geringe mate en het voch-

tig klimaat , met zijn sombere.
,
nevelachtige zomers , is niet geschikt om

deze te verhoogen. Toch vormen de drie kleine, eilandenrijke meren van

1. Peace. Dcscription and historie handbook lo the Orkney Islancls. Kirkwell. 1862. 80.

D. Gorrie. Sumniers and winters in the Orckneys. London. 1868. So.

2. II. Lloijd. The climate of Ircland and the currents of the Atlantic. Dublin. 1865. 80.

3. H. Mc. Manus. Sketches of the Irish Highlands
,

descriptive , social and relifjious. Lon-

don. 1864. 80.
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Killnrney , in het Zuid -Westelijk deel van het eiland, een door touristen

druk bezochte streek. Deze meren zijn omgeven door, met weelderig groen,

getooide bergen en vormen een niet onaardig landschap.

Het grootste der Iersche meren is het bijna vierkante Lough Neagh, dat

een oppervlakte beslaat van 409 km. en in het centrum van een bui-

tengemeen vulkanisch gebied ligt.

Het Noordelijk deel van het eiland wordt ingesloten door plateaux van

basalt ; van uit het graafschap &ntrim, strekt zich , in Noordelijke rich-

ting , over de Hebriden en de Far-öer , een reeks van vulkanische forma-

ties uit.

Uit een geographisch oogpunt, behooren tot West-Europa, de op grooten

afstand gelegen Far-öer en het eiland IJsland. Beiden staan onder Deen-

sche heerschappij en we beschrijven ze dan ook, bij de behandeling van

dat rijk.

Wat we reeds van Ierland opmerkten
,
gaat ook voor de overige Brit-

sche eilanden door. Aan alle zijden door den oceaan omgeven en onder

den invloed van den warmen golfstroom , hebben die eilanden een uiter-

mate sterk geprononceerd , oceanisch klimaat
,

waarbij de uitersten van

warmte en koude slechts zeer zelden voorkomen. De winter is er warmer

dan in het grootste gedeelte van Frankrijk en niet strenger dan in Lom-

bardije ; de zomer is koeler dan in Zweden. Vooral in het voorjaar en in

de herfst, valt er veel regen ; vandaar een weelderigen grasgroei.

Maar niet alleen verdwijnt
,

tengevolge van de nabijheid der zee , de

scherpe afscheiding tusschen de jaargetijden , ook de geographische breedte

is, op de Britsche eilanden, van weinig invloed. In Edinburg b. v. is de

gemiddelde temperatuur slechts weinig lager dan in het Zuiden van En-

geland. Maar maakt men vergelijkingen met andere deelen van Europa
,

dan komt men inderdaad tot treffende uitkomsten. Zoo ligt b. v. het ei-

land Wight niet Zuidelijker dan Jena , doch zijn klimaat komt met dat

van Nizza overeen. Daar vindt men in alle tuinen, de laurierkers (Pru-

nusaurocerasus)
, den vijgenboom (Ficus carica) en den olijf.

1
.

Met uitzondering van de bergstreken, is de bodem van de Britsche ei-

landen buitengemeen vruchtbaar en vooral in Engeland, wordt hij, op een

uitstekende wijze, bebouwd. De druif echter komt er niet tot rijpheid.

Toch werd er, in de Middeleeuwen, nog een weinig wijn gewonnen , doch

deze was van zeer slechte kwaliteit. Dan in elk geval , toen was het nog

mogelijk , thans niet meer.

1 Hallier. Austlüge in die Naiur. S. 119.
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Trouwens het klimaat van een zelfde plaats kan , in den loop der eeu-

wen
,
belangrijke wijzigingen ondergaan. Tal van omstandigheden oefenen

daarop invloed uit, als de meerdere of mindere bebouwing van den bodem,

de hoeveelheid water en bosscben , enz.

Nu is het een feit, dat werkelijk het klimaat van Engeland, in den loop

der eeuwen, belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. Vroeger was de win-

ter strenger , de zomer warmer. Wat hiervan de reden is , is nog niet

door deskundigen uitgemaakt. Zonderling is de omkeer , die , men zou

haast zeggen , in de jaargetijden
,

plaats gevonden heeft. Wanneer men

warmte verwachten zou, is het dikwijls vrij koud en omgekeerd, op een tijd,

dat naar onze berekening, de bodem met sneeuw bedekt moest wezen , is

het tamelijk warm.

Gelukkig hebben landbouw en veeteelt hiervan géén nadeelige gevolgen

ondervonden. Dit is echter niet het geval met de ooftteelt. De strenge

nachtvorsten, die dikwijls, nog laat in het voorjaar, invallen, zijn natuur-

lijk voor een aantal fijne vruchten noodlottig. Door de noodzakelijkheid

gedrongen , heeft men dan ook reeds de teelt van een aantal ooftsoorten

opgegeven en voorziet, in dat opzicht, het buitenland in de behoeften van

Groot-Brittanje. En nog grooter dan in Engeland, is de wijziging, die in

het klimaat van Schotland heeft plaats gevonden.

De belangrijkste produkten, uit het planten- en mineralenrijk der Brit-

sche eilanden, zijn door ons reeds opgenoemd. Wij weten dat Engelands

grootste rijkdom onder den bodem ligt.

Wat den landbouw aangaat , deze levert vooral veel granen. Volgens

sommigen echter zou deze, tengevolge van de uitputting van den bodem,

een minder gunstige toekomst te gemoet gaan. 1
. Van Ierland weten we

ook reeds , dat het voor graanbouw juist niet geschikt is
,
daarentegen le-

vert het, evenals Schotland, hennip en vlas, in beduidende hoeveelheden.

Ofschoon de boschkuituur met groote zorg wordt beoefend
,
gaat het ech-

ter in Groot-Brittanje, als bijna overal elders , dat namelijk de bosschen

langzamerhand verdwijnen en er dientengevolge gebrek aan hout begint te

komen.

De veestapel van Groot-Brittanje is zeer aanzienlijk. Het aantal runde-

ren, in het Vereenigd Koningrijk, wordt geschat op ± 9000000 , dat dei-

paarden op ± 2000000 en dat der schapen op ruim 35000000. Vooral

de Engelsche paarden zijn beroemd en paardenfokkerij , die zich inzonder-

heid op de veredeling der soorten toelegt , behoort van oudsher tot de

nationale liefhebberijen.
2

. Overigens biedt de Britsche fauna weinig merk-

waardigs aan en komt met die van het vasteland overeen. Met uitzon-

dering van de vos, zijn alle grootere roofdieren uitgeroeid.

1 Quarlerly Review. 11 Jan. 1873. S. 152— 1 GO.

2 Sack. Aardrijkskundig handboek. Zwolle. 18G9.
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HET ALPENGEBIED.

Ten Oosten van het Ehöne-dal
,

bijna op de kust der Middelandsche

Zee , verheft zich het machtige hooggebergte der Alpen , dat zich over

9 lengtegraden uitstrekt , tusschen 43° en 48° N.B. Het ligt dus

midden tusschen den equator en de Noordpool. De breedte van dit ge-

bergte wisselt af van 150 tot 250 km.

»Het Alpengebergte verdeelt Europa in groote
,
natuurlijke afdeelingen

;

het vormt een scheiding , ten opzichte van het klimaat ; het scheidt de

stroomgebieden en de terraslanden ; het scheidt eveneens de volkstammen,

talen en staten. Deze scheiding is echter niet absoluut , want overal

treft men dalen en passen aan. En waar de natuur reeds de overgangs-

plaatsen had aangewezen, heeft de kunst ze meestal gemakkelijker gemaakt.

Het indrukwekkende Alpengebergte is dus geen vloek voor Europa. Het

is geen woest
,
onherbergzaam poolland, te midden van de gematigde zone,

integendeel , het is een breede gordel , vol natuurschoon , met trotsche

toppen en vruchtbare
,

vroolijke dalen. Welk een afwisseling ! Toppen van

den meest verschillenden vorm
,
groote en kleine dalen ; woeste kloven

,

heldere bergmeren
,

hobbelige gletschers , een rijke planten- en dieren-

wereld — alles lokt den tourist tot bewonderen en genieten. Hetzij de

Alpen
,

bij het licht der op- of ondergaande zon , van vurig purper stralen

en ons betooveren door de schoonste kleuren
,

hetzij ze , na den ondergang

der zon, als een wereld van majestueuse , bleeke schimmen , stom en stil

,

van boven neerzien , ze oefenen een weldadigen invloed uit , evenzeer op

den bewoner , als op den reiziger. Zoowel voor hem , die de natuur

mint , om bare schoonheid , als voor den man van wetenschap
,

zijn ze

van het hoogste belang. Teekenaars ,
schilders en dichters

,
geologen .

mineralogen
,

geographen , historici , botanici en ethnographen rekenen

zich gelukkig , wanneer ze eenige weken of maanden in die reuzenwereld

kunnen doorbrengen." 1

Deze levendige beschrijving der Alpen van een onze] - meest verdienste-

lijke geographen meenden we te moeten overnemen. Op meesterlijke wijze

is de totaal indruk , die het woord »Alpen" op ons te weeg brengt, daar-

in weêrgegeven. Voorzeker , daar zijn gebergten , die in trotschheid , de

Alpen overtreffen, daar zijn gebergten, in vergelijking met welke, zij bijna

nietig schijnen , toch blijft voor ons, bewoners van de Europeesche vlakte,

het Alpengebied het gebergte , de bergketen.

De Alpen vormen eerst de grensscheiding tusschen Italië en Frankrijk

en daarna tusschen Italië en Zwitserland , welk laatste land, met de Al-

pen, steeds in een adem genoemd wordt. Vervolgens strekken zij zich uit

in het keizerrijk Oostenrijk , eerst in Tyrol en verder in Salzburg
,
opper-

i. P. R. Bos. Leerboek der Aardrijkskunde. Groningen 1877.
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en neder-Oostenriik , Stiermarken , Karinthië en Krain. Zooals reeds hier-

boven te kennen gegeven werd , vormen de Alpen de scheiding tusschen

het Noorden en Zuiden van Europa , althans wanneer men Zuid-Europa

beschouwt , als dat gedeelte van ons werelddeel , waarin de altijd-groene

loofboomen gevonden worden. Het land ten N. van de Alpen , tusschen

dezen en de Noord- en Oostzee, heet Midden-Europa, maar heeft veel

meer overeenkomst niet het Noorden, dan met het Zuiden; zoowel wat

aangaat het klimaat , als den plantengroei.

De Alpen beslaan een oppervlakte van ruim 3800 M. Zij worden

zoowel in Noordelijke-, Midden- en Zuid-Alpen, als in Westelijke-, Centraal-

en Oostelijke Alpen onderscheiden. De Westelijke strekken zich uit, van af

de Middellandsche Zee , tot aan den Mont-Blanc ; de Centraal-Alpen liggen

tusschen den Mont-Blanc en den Dreihernnspitz en ten O. van laatstge-

noemden bergtop , strekken zich de Oostelijke Alpen uit.

De Westelijke Alpen beginnen bij den Col di lenda en in Noordelijke

richting loopende
,
dragen zij achtereenvolgens de namen van Zee -Alpen,

Cottische- en Grauwe of Grajische Alpen. Laatstgenoemden zijn , door

den tunnel van den Mont-Cénis, doorboord. In Westelijke richting, zenden

deze Alpen twee uitloopers uit, naar Frankrijk, het Esterel-gebergte en de

Montagnes des Mauves.

Aan het Noordelijk uiteinde der Grauwe Alpen, vinden we de grootste

verheffing van ons werelddeel, den Mont-Blanc , die zich tot eene hoogte

van 4700 M. verheft. Aldaar beginnen, zooals we reeds zeiden, de

centraal-Alpen en wel de keten der Penninische-Alpen , met den

grooten St. Bernard
,

waarop ter hoogte van 2500 M., het vermaarde

klooster gevonden wordt en de Simplon (3333 M.), waarover een weg,

die door Napoleon I werd aangelegd.

Op de Penninische Alpen
,
volgen de Lepontische , waarin zich de berg-

groep van den St. Gothard verheft. Deze vormt eigenlijk een bergknoop,

waarin de Berner, Vierwaldstdtter- en Glarner-Alpen zich met de Lepon-

tische vereenigen. De drie genoemde ketenen vormen , te zamen met de

Schwyzer-, Thur- en Allgauer-Alpen , de zoogenoemde Noordelijke Alpen.

Op dezen bergknoop, ontspringen niet minder dan zes rivieren. Naar

het Westen, wendt zich de Rhöne , die door het meer van Genève , naar

Frankrijk stroomt. Naar het Oosten, vloeit de Rijn. Al spoedig echter

neemt hij een Noordelijke richting aan , om deze, na het verlaten van de

Bodensee, in een Westelijke te veranderen. In Noordelijke richting, stroomt

de Aar, over het Berner- Oberland en voert het water van het Brienzer-

en Thuner-meer , het meer van Neitfchatel en het Bielermeer naar den

Bijn af. Eveneens Noordelijk, stroomt de Beuss , die het water van de

meeren van Lucern en Zag , naar de Aar afvoert , die bijna op dezelfde

plaats , de door de Wallenstdtter en Züricher-meeren stroomende Limnat

opneemt. Eindelijk wenden zich, naar het Zuiden, de Tessino en de Tosa,

die zich beiden in het Lago Maggiore storten.

Tal van hooge toppen verheffen zich, in de ketenen , die aan den St.

Gothard samenkomen. In de Berner-Alpen, noemen wij de Finster-Aarhorn

(4500 M.) , de Schreckhom (ruim 4300 M) en de eeuwig gesluierde

Jungfrau (ruim 4400 M.) In de Glarner-Alpen, verheft zich de beroemde
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Rigi , tusschen de Vierwaldstddter-
,

Zuger-
,

Egeri- en Loivertzmêe-

ren.

Op do Lepontische Mpen, volgen nu, in Oostelijke richting, de Rhaetische,

waarin de Us-spits, tot een hoogte van 3950 M. en de Groot- Oetzdaler-

gletscher, tot een hoogte van 3700 M. opstijgt. Ten N. van deze keten
,

en door het stroomdal van den Boven-lnn, daarvan gescheiden, strekken

zich de Allgauer-Alpen uit, waarop de bronnen van den Uier, de Lech en

de har. In zuidelijke richting, zenden de Rhaetische Alpen een uitlooper

in de Po-vlakte ; in deze keten, verheft zich de Ortless-spits, tot een hoog-

te van ruim 4000 M.

De Ehaetische Alpen, de meest Oostelijke der Centrale, eindigen bij de

Dreihernnspits (bijna 3600 M.). Bij dezen bergtop, scheiden zich de Alpen

in drie ketenen. De Noordelijkste keten draagt achtereenvolgens de namen

van Saltzburger-Alpen, Neder- Oostenrijksche Alpen en Weener-woud. De

eerste en tweede dier ketenen worden gescheiden door het stroomdal van

de Enns, de tweede en derde door den bovenloop der Leitha. De mid-

delste keten draagt eerst den naam van Norrische Alpen ; daarin liggen den

Grooten Venetiaan (ruim 3700 M.) en den Gross-Glockner (bijna 3900 M.).

Deze keten splitst zich vervolgens in tweeën. De Noordelijkste tak bestaat

uit de Tauem-keten , die evenwijdig loopt met de Salzburger Alpen en de

Noord-Stiermarksche Alpen, evenwijdig met het Weener-woud. De Zui-

delijke loopt eerst voort onder den naam van Karinthische Alpen, die zich

weder verdeelen in een aantal ketenen, zooals de Stiermarksche Alpen, het

Leitha-gebergte en het Bacher-gebergte. De zuidelijkste der drie ketenen

eindelijk, door het stroomdal van de Drau, van het vorig stelsel geschei-

den, heet eerst Kamische Alpen en verdeelt zich vervolgens in twee takken,

op het punt, waar de Sau ontspringt ; de eene tak, die de waterscheiding

vormt tusschen Drau en Sau, heet achtereenvolgens Karaioanken en Wa-

rasdiner-gebergte ; de andere, die zich in Zuid-Oostelijke richting wendt
,

wordt gevormd door de Jidische Alpen, die vervolgens in het Karstgeberg-

te overgaan. Een uitlooper der Karische Alpen, de Tridentiner-Alpen
,

loopt, in Zuid-Westelijke richting, de Povlakte in en vormt de waterschei-

ding tusschen de Etsch
, ter rechter- en de Piave en Brenta, ter lin-

kerzijde.

Als Westelijk voorgebergte der Alpen, kan de Fransche of Zwitsersche Ju-

ra beschouwd worden, terwijl zij, in het N. O., in verbinding staan met

het stelsel der Karpathen, in het Z. O., met het Karstgebergte en daardoor met

het bergstelsel van het Balkan- schiereiland en in het Z., met de Ape-

nijnen.

Over het algemeen, neemt de hoogte af, van het W. naar het O. en van

het Z. naar het N. Daarentegen neemt de breedte steeds met de Oostelijke

ligging toe.

Uit een geologisch oogpunt , vormen de Centraal-Alpen de kern van het

stelsel. Deze uit gneis en glimmerschiefer bestaande bergmassa vormt
,

als het ware, het oorspronkelijk gebergte. Hierbij sluiten zich andere ge-

bergten aan, die in hoofdzaak uit kalksteen bestaan en daardoor ook wel

kalk-Alpen genoemd worden. Dezen gaan langzamerhand in de aangrenzende

vlakte over.



Voor den geoloog, vormen de Alpen een der meest belangwekkende stré-

ken van ons werelddeel. Zij zijn een betrekkelijk jong gebergte, zooals

blijkt uit de aanwezigheid van formaties van recenten datum , in hun

voorgebergte, als ook uit den bouw hunner hooge toppen. Immers kan

men, over het algemeen aannemen, dat de bei-gen van jonger vorming zijn,

naarmate zij minder hoog zijn ; en vooral de hoogte der gi-ootste verheffin-

gen neemt door verwering af. De allerhoogste gebergten, zooals den Hima-

laija, dagteekenen waarschijnlijk uit den tijd, toen Europa zijn eerste be-

woners zag komen.

De centraalmassa's, die meestal uit gneis en graniet, bestaan , vertoonen

inwendig den zoogenaamden waaiervorm, d. w- z. de schieferlagen schijnen

zich, tot onder de centrale kern, uit te strekken en vallen van boven uit

elkander, als de bladen van een uitgespreiden waaier. Aan deze centraal-

massa, sluiten zich, zoowel in het Noorden als in het Zuiden, de nieuwere

Neptunische vormingen aan. De triasvorming, het zoogenaamde zoutgebergte,

heeft zoowel in het Noorden , als in het Zuiden der Centraal-Alpen, een

groote uitgestrektheid. Verder slingert zich een gordel van jura-formaties,

om de Alpen henen. Deze begint bij de golf van Genua en zet zich voort

tot in de nabijheid van Weenen. De toppen in de Westelijke Alpen, behoo-

ren tot dezelfde formatie. Langs den Zuidelijken rand, treffen wij ze eerst

aan bij het Lago Maggiore, doch van hieruit, strekken zij zich tot in Hon-

garije uit.

De grootste uitgestrektheid beslaat echter de tertiaire formatie. De

hierop rustende gesteenten der Molassegroep vullen bijna de geheele ruimte,

tusschen de Alpen en de Jura, verder de zoogenaamde Schwijzer hoogvlakte

en de dalen van Tirol, Salzburg en Erain. De vele gerollagen en zwerf-

blokken zijn de overblijfselen van gletschers, die zich vroeger veel lager uit-

strekten dan tegenwoordig en naar de zijde van Zuid-Dultschland
,

tot laag in de dalen en laagvlakten , hun moraines hebben achter-

gelaten.

Opmerkelijk is vooral in het Alpenstelsel de dalenvorming. Weinig ge-

bergten, die zoo rijk aan valleien zijn en natuurlijk dragen dezen er niet wei-

nig toe bij, om dit berggebied tot een voor den mensch geschikte woonplaats

te maken. De grootste en meest belangrijke dalen liggen in de richting

van de kam van het gebergte. Zulke lengtedalen vormen b. v. de Alpen-

stroomen Ehöne en Rijn, in hun bovenloop, verder de Inn en de Salza,

de Enns en de Mur, de Drau en de Sau. Waar deze stroomen hunne

richting wijzigen , treffen we niet zelden vernauwing aan, of wel zij vor-

men belangrijke stroomversnellingen. De grootere dalen worden nagenoeg

allen gevonden in het Noordelijk, deel der Alpen ; in het Zuidelijk gedeelte,

zijn ze veel kleiner en veelal ingenomen door meren. Hier is het grootste

dal de door de Adda doorstroomde vallei van Yeltlin of Valtellina.

De dwarsdalen der Alpen zijn, in den regel, veel korter en de bergen, die



hen begrenzen, steiler. Onder dezen, zijn de grootsten, dat van de Reuss, in

Schwijz en dat van de Etsch, in Tyrol.
1

Een belangrijk voordeel, dat de Alpen opleveren , is de groote menigte

bergpassen, die over deze keten voeren. In het geheel, telt het Alpenstel-

sel ongeveer 40 passen, waaronder velen, die met groote moeite, bruikbaar

zijn gemaakt.

Tot dusver wordt het gebergte, op drie plaatsen, door den spoorweg over-

schreden. Vooreerst loopt een lijn door den 12 km. langen tunnel van den

Mont- Cenis, in de Westelijke Alpen. Deze spoorbaan voert, van uit het dal

van den Are (een zijrivier van de Isère), in Frankrijk, naar dat van de Dora

Ripera, in Italië.
2

De tweede spoorbaan loopt over den Brennerpas , in Tirol. Deze lijn

stelt de verbinding daar tusschen het dal van de Wipp
, een zijtak van

den Sill , die zich weder in den Inn ontlast en dat van den Eisack , die

bij Bozen in de Etsch uitloopt.

De derde eindelijk voert over den Semmering, ten Z. van Weenen. Hier-

door wordt het dal van den Schwarza met dat van de Mürz verbonden

en dus Neder-Oostenrijk met Stiermarken.

Sedert 1872, is men bezig aan het daarstellen van een vierde baan , de

meest grootsche van allen
,
langs een 15 km. langen tunnel, door den St.

Gothard. De spoorweg door dien onderaardschen gang zal de kortste ver-

binding daarstellen tusschen Basel en Milaan.

Onder de overige bergpassen, noemen we : den pas over den Col di Tenda

(1913 M.) , dien over den kleinen St. Bemhurd, den Simplon-pas, den Si.

Goihard-pas , dien over den Bemardin , den Splügen-pas en het Wormser-

Joch (2870 M.)

Ten opzichte van de bergpassen over de Alpen, maakt Defors
3
een op-

merking , die we hier wenschen over te nemen. Hij wijst namelijk op het

verband , dat er bestaat, tusschen de formatie der bergen en de verdeeling

der passen. Hij zegt

:

»Daar de centraal-massa of kristallinische kern, in den eilandenvorm, te

midden van de sedimentaire gesteenten opstijgt , zoo volgt hieruit , dat

deze laatsten, welke wijzigingen hun uiterlijk, in den loop der eeuwen, ook

heeft ondergaan , toch zeer duidelijk van de eersten te onderscheiden zijn.

In den regel , verheffen zij zich ook tot een veel geringer hoogte dan de

kristallinische gesteenten.

Dit onderscheid is, voor de orographie van het Alpenstelsel, van het hoog-

ste gewicht. Immers de kristallinische of centraalmassa der Alpen vormt

een langwerpige of ellipsvormige kern , waartusschen hier en daar inzinkin-

gen voorkomen, daar namelijk waar het gebergte uit andere gesteenten be-

staat. Zoo zeker gaat dit door , dat men, daar waar men een inzinking aan-

treft
,
onvoorwaardelijk aan kan nemen , dat op dat punt het kristallinisch

gesteente wordt ingesneden , door een sedimentaire formatie. Dit is het

geval met den Col di Tenda, met den Mont-Cenis
,
waarbij de inzinking tus-

1. Seijdlilzsche Geographie. Breslau. 80, S.124.

2. Julius Schanlz. Der Moiit-Cenis-tunnel ; Seine Erbauung und seine Umgebnngen. Wien.

Pesth. Lcipzig, 1872. 80.

3. Defors Der Gebirgsbau der Alpen. Wiesbaden. 1865. 80.
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schen de Cottische en Grajische Alpen, den Col du Bonhomme, ten Z. van

den Mont-Blanc , den Grooten St. Bemard , de Lukmanier, de Bemardin,

de Splügen, den Bemardin-pas, de Stelvio, den Reischen-Scheideck en den

Brenner. Hetzelfde verschijnsel nemen we waar bij de passen over de Oos-

telijke Alpen , inzonderheid bij die , welke over de Tauernketen voeren
,

zooals de pas van Rauris. Verder naar het Oosten, wordt het gebergte steeds

lager , zoodat het bijna
, op alle punten

,
overgetrokken kan worden.

Slechts twee passen van Zwitserland bestaan uit sedimentaire gesteenten;

het zijn die van den St. Gothard en van den Simplon. De eerste weg even-

wel zou zeker niet gebruikt worden , indien niet de dalen van den Reuss

en den Ticino elkander aldaar zoo dicht naderden. En de Simplon-pas ligt

aan het uiteinde der kristallinische formatie , daar waar deze reeds aanmer-

kelijk veel lager geworden is. Bovendien werd deze weg, met zeer groote

moeite
,
kunstmatig aangelegd.

In niet geringe mate, dragen de talrijke meren bij tot de schoonheid van

het Alpengebied. Ja, die rijkdom aan en verscheidenheid van meren is be-

paald een kenmerkende eigenschap van het Zwitsersche Alpenland. Want
— zooals een enkelen blik op de kaart ons doet zien — is het vooral dit

gedeelte van het bergstelsel, dat daarmede zoo kwistig begiftigd is. Inde

hoogere deelen der Alpen , vinden we vooreerst een groote menigte kleine

bergmeren , maar vooral belangrijk zijn die groote zoetwaterzeeën, die zoo-

wel in het Noordelijk voorgebergte, als ten Z. van de keten, gevonden wor-

den. Zij vormen twee gordels : de Noordelijke strekt zich uit over eene

lengte van 520 km., van af het meer van Bourget in Savoye tot aan het

Traunmeer in Opper- Oostenrijk ; de Zuidelijke , over een afstand van 150

km. , van af het Orta- tot aan het Garda-meer.

De weldadige indruk , dien deze meren op den reiziger maken, wordt niet

weinig verhoogd, door de helderheid en de schoone kleur van het water.

De laatste wisselt af van donker-groen tot licht -blauw. Tevens zijn die

meren ware reinigingsbekkens voor de Alpenstroomen , waarin zij alle ge-

steenten , die ze, in hun wilden loop, van de hoogvlakte met zich voeren
,

achterlaten.

Wanneer we het verschijnsel van dien buitengewonen rijkdom aan meren

willen verklaren , dan moeten we den sleutel daarvan niet zoeken in de

eigenlijke Alpen , maar in den Jura , die het, uit een geologisch oogpunt,

van de Alpen, in belangrijkheid wint en zelfs als het A-B-boek der Zwit-

sersche geologie beschouwd kan worden. Nemen we de classieke schilde-

ring van Defors over : «Wanneer men de Jura-keten in vogelvlucht , van

uit een luchtballon beschouwde , dan zou dit gebergte zich op de volgende

wijze voordoen : een menigte van evenwijdig loopende bergruggen, door diepe

inzinkingen (de dalen of walden) van elkaar gescheiden. Hier en daar,

zou men scherpe dwarskloven waarnemen , die de lengtedalen met elkan-

der in verbinding brengen."
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Het voorkomen dier kloven zou van dat der eerstgenoemde dalen

hemelsbreed verschillen. Het zou veel meer verscheidenheid en afwisseling

vertoonen. De muiden toch gelijken allen op elkander. Het zijn lang-

werpige dalen, die in den regel, in het midden, hun grootste breedte heb-

ben en waarvan de randen , naar de uiteinden toe oploopen , waardoor

zij zoo ongeveer het voorkomen krijgen van een grooten kano.

Maar er bestaat nog een tweede soort van lengtedalen , die de bewoners

van dezen Jura den naam van Comben gegeven hebben. Dit zijn diepe

spleten, op de toppen of in de hellingen der bergen. Bestaan de wanden

dier spleten, uit zachte gesteenten, b. v. uit mergel, dan gebeurt het niet

zelden
, dat dezen weggespoeld zijn. Hieruit laat het zich voldoende ver-

klaren , dat
,

terwijl de hellingen der muiden een karakter van eentonig-

heid hebben , er daarentegen
,

bij de wanden van de comben eene groo-

te verscheidenheid bestaat. Niet zelden loopt , aan de eene zijde , de

wand zeer regelmatig op
,

terwijl die aan de andere zijde steil is of een

aantal door de natuur gevormde trappen vertoont. Somtijds ook eindigen

die comben plotseling in een soort van amphitheaters , die den naam van

»circus" dragen. Een der schoonste voorbeelden van dezen aard levert

het Creux du Bent, in het kanton Neufchatel.

Aldus vinden wij drie soorten van inzinkingen in den Jura en daarnaar

onderscheidt dan ook Defor , drie soorten van meren in den Jura en in

de Alpen. Nu komen er echter vele kleine bergmeren voor , die tot geen

dezer categoriën gebracht kunnen worden , maar door wegspoeling van

het Molasse-gesteente ontstaan zijn. Tot deze soort behooren de meeste

meren in het Noordelijk deel van Zwitserland.

Eindelijk moet worden opgemerkt , dat het dikwijls in hooge mate

moeilijk is , de meren tot eene der genoemde categoriën te brengen , daar

het vaak gebeurt , dat het eene gedeelte van een meer op geheel andere

wijze gevormd is , dan het andere.

De vraag, op wat wijze de meren ontstaan zijn, staat in onmiddelijk

verband met die, hoe de dalen ontstonden, of liever, juist de groote water-

bekkens, langs den Noordelijken en Zuidelijken voet der Alpen, hebben in

de eerste plaats aanleiding gegeven, tot het onderzoeken van de wetten

der vorming van de dalen en rivieren.

Het valt niet te ontkennen, dat de groote verzamelingen van water tot

een oudere orde van zaken behooren en om naar de gesteldheid daarvan

een onderzoek in te stellen, is een locale beschouwing niet voldoende. Die

meren toch blijken, tot op zekere hoogte, onafhankelijk van de richting der

groote stroomen van de Alpen en niet zelden staat hun stroomgebied

in volstrekt geen verhouding met hun uitgebreidheid.

De diepte van sommige Alpenmeren is zeer aanzienlijk. Zoo heeft b. v.

het meer van Neufchatel, dat 433 M. boven den zeespiegel ligt, een diepte

van 144 M., dat van Luzern ligt op een hoogte van 438 M. en is 260

M. diep; de diepte van het meer van G-enève, dat op 347 M. hoogte ligt,

bedraagt 309 M. De eerste plaats echter wordt in dit opzicht ingenomen

door het Lago Maggiore, waar men, op sommige punten, een diepte van

854 M. peilt. Over het algemeen laten echter de metingen nog te wen-

5
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schen over, ten opzichte van talrijkheid en nauwkeurigheid. Een gevolg van

die groote diepte is, dat deze meren slechts uiterst zelden bevriezen.

Wanneer we den Kaukasus uitzonderen, dan vormen de Alpen de hoogste

verheffingen van ons werelddeel. In vergelijking echter van de grond-

verheffingen in andere werelddeelen, is hun hoogte slechts middelmatig.

En toch zegt Bonstetten niet ten onrechte: » Alle hoogten, die de phantasie

zich schept, worden bij de Alpen klein, in vergelijking met de werkelijkheid.

Naderen wij dit gebergte van uit het Noorden, dan betreden we het

allereerst de Voor-Alpen, die een hoogte hebben van 1300—1625 M. 1
.

Van uit de verte gezien, maken zij den indruk van de uiterste bolwerken

der reusachtige bergvesting van Europa, waarachter zich de blinkend witte

toppen der Centraal -Alpen als eene reeks van citadellen en torens verheffen.

De hooge toppen in de Alpen doen zich niet voor als op zich zelf

staande kegels, maar verheffen zich, in koene vormen, boven den kam en

dragen, naar gelang van hun vorm, de namen van naalden, hoornen, pie-

ken, dents en aiguilles. Somtijds verheffen zij zich als ronde torens, of

zooals o. a. de Mont-Blanc, in den vorm van een domtoren. Langs de

sombere hellingen, strekken zich uitgestrekte sneeuwvelden uit.

Het is hier de geschikte plaats, om uit te weiden, over het sneeuwgebied

der hooggebergten. Het spreekt wel van zelve, dat de sneeuwvelden, die we

zooeven vermeldden, niet overal in de hooggebergten voorkomen. Dit toch

hangt af van de meerdere of mindere helling der wanden. Dergelijke glet-

schervorming begint in de Alpen niet boven de 3500 M. Het hoogste gedeelte

der gletschers bestaat uit losse sneeuw, lager gaat zij in een korrelige

massa van sneeuwijs over , die min of meer doorschijnend is. Naarmate

men lager komt, wordt deze massa nog meer samengepakt en het ijs, in het

benedenste gedeelte der gletschers, is zeer vast. Die verschillende toestanden

van de onderscheidene deelen der gletschers, waarbij een langzame overgang

plaats heeft, verklaart men uit de aanwezigheid van water, dat door smel-

ting van de oppervlakte ontstaat en in de sneeuwmassa dringende, deze

bij bevriezing meerdere vastheid geeft, bij de drukking, die door de hoogere

gedeelten op de lagere worden uitgeoefend.

Het is bekend, dat er eenige weinige lichamen zijn, die zich, bij het

vastworden uitzetten, nam. : water, ijzer, bismuth en zilver, welke lichamen

omgekeerd, bij het smelten, een kleiner volumen innemen. Door Thomson

en Clausius is, op theoretische gronden, aangetoond en later is het door

Mousson proefondervindelijk bewezen, dat door drukking, het smeltpunt

dezer lichamen wordt verlaagd en vooral is dit bij ijs het geval. Hieruit

volgt, dat dit beneden het vriespunt vloeibaar kan worden, wanneer het

aan een genoegzame drukking blootstaat en weder tot den vasten staat

terugkeert, wanneer die drukking ophoudt.

Wanneer nu het ijs, bij een temperatuur beneden het vriespunt, in een

1. In den Voralpen. Skizzen aus Oberbaijern, von einen Siiddeutschen (Heinr. Noe). Mün-
chen. 1865. 80.



61

vloeibaren toestand verkeert, dan is het, ten gevolge van drukking, in een

staat van oversmelting.

Waar dus, in hooge gebergten, uitgestrekte sneeuwvelden zijn en dezen,

door de groote massa, gelegenheid vinden benedenwaarts in een dal af

te zakken, daar zullen zich meestal gletschers vormen, die den bodem van

het dal bedekken. De gletschers volgen steeds het laagste gedeelte van

het dal. Zij bewegen zich over zijne oneffenheden en worden, met het dal

zelf, breeder en smaller. Dit zou natuurlijk niet kunnen plaats hebben,

indien het ijs onveranderlijk denzelfden vorm behield. Uit proeven van

Tyndall en Tresca echter is gebleken, dat indien ijs, onder een sterke druk-

king, wordt verbrokkeld en verbrijzeld en de deelen gedwongen worden

een anderen vorm aan te nemen, het gedeeltelijk smelt, terwijl het, bij het

ophouden der drukking, weder bevriest, zoodat toch een homogene ijsmassa

ontstaat. Dit verschijnsel wordt regelatie of herbevriezing genoemd. Op

deze wijze worden de vormveranderingen, die de gletschers bij hunne ne-

derdaling ondergaan, verklaard.

De uitgebreidheid der gletschers is zeer verschillend. Sommigen hebben

slechts enkele honderden vierkante meters oppervlakte, terwijl anderen

e enige uren gaans beslaan, zoowel in de lengte als in de breedte. Ook

de dikte der ijsmassa wijzigt zich bij de verschillende gletschers. Bij som-

migen bedraagt zij meer dan honderd meters.

De oppervlakte van het ijs der gletschers is meestal ruw en ongelijk

weggesmolten. De algemeene vorm der op]9ervlakte hangt natuurlijk af

van dien des bodems, waarop de gletscher rust. Met dezen is hij vlak of

meer of minder regelmatig gebogen. Zoo heeft dan ook dikwijls de glet-

scher diepe spleten, waaronder ware afgronden ; er zijn er die, bij een

aanzienlijke breedte, meer dan een half uur gaans lang zijn. Het ontstaan

dier spleten, door het vaneenscheuren der gletschers, gaat veelal gepaard

met een donderend gekraak, waardoor alleen de stilte van die onherberg-

zame streken wordt afgebroken.

Laat men zich in deze spleten afdalen, dan vertoont het gletscherijs een

prachtig blauwe kleur. De aanblik in het binnenste van den gletscher is

onbeschrijfelijk schoon. Van alle zijden straalt daarin, door het ijs henen,

een prachtig hemelblauw licht.

Men vindt op de oppervlakte der gletschers een menigte steenen, die öf

van de omliggende bergwanden zijn neergestort, öf door wrijving zijn los-

gerukt. Veelal liggen zij, vooral aan de lagere deelen der gletschers, in

een of meer lange rijen, langs de randen opgehoopt. In Zwitserland heeten

zij Gandecken of Moraines. Helt het laatste gedeelte van den gletscher,

dan worden ook de steenen langzaam naar beneden gevoerd en alsdan

ontstaan, aan het benedeneinde, steendammen van buitengewone grootte

;

zij heeten eindmoraines.

Daar de gletschers hun oorsprong nemen uit sneeuw, die boven de

sneeuwgrens gevallen is en ver beneden deze grens, in de valleien afda-

len, zoo blijkt reeds hieruit, dat hare massa niet in rust is, maar zich lang-

zaam naar beneden beweegt. Die nederdalende beweging der gletschers

zou, volgens de onderzoekingen van Grad, niet enkel een gevolg der zwaar-

tekracht zijn, maar ook het bevriezen van water, in de tallooze, haarfijne
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spleten, die in de gletschers voorkomen, zou daartoe medewerken. Naar

men wil, zouden de gletschers, per jaar, van 70 tot 200 M. voortrukken.

Onder den invloed der zonnewarmte, smelt het ijs aan de oppervlakte

der gletschers, zelfs ver boven de sneeuwgrens, sterk af en het daardoor

gevormde water stroomt deels naar beneden, deels dringt het in scheuren

en spleten, tot zelfs onder den gletscher door. Waar echter de oppervlakte

weinig scheuren heeft, vormt dat neêrstroomende water beken en menig-

maal ontstaan door vereeniging daarvan waterstroomen, die in een zelfge-

graven bed stroomen. Ontmoet zulk een stroom een opening of een scheur,

dan stort hij zich, met donderend geraas daarin. Die nederstortingen van

water, noemt men gletschermolens.

Het gebeurt somtijds dat steenen in een gletschermolen vallen. In en-

kele gevallen, worden zij dan, door den nederdalenden, sterken waterstroom,

in een ronddraaiende beweging gebracht. Zij vergruizen het ijs en dringen

spoedig tot op het gesteente door, waarop de gletscher rust. Terwijl de

steenen kringvormig worden omgevoerd, boren zij steeds dieper in het

gesteente, doch worden daarbij zelf afgerond, zoodat zij bijna kogelvor-

mig worden. Op deze wijze, zijn op vele plaatsen, uithollingen in den grond

ontstaan, waarvan sommigen drie tot negen meters middellijn en diepte heb-

ben. Men noemt ze gletscher'potten, reuzenketels of draaikolkgaten. Het

spreekt wel van zelve, dat men ze niet te zien krijgt, zoolang de gletscher

aanwezig is en wanneer ze later ontdekt worden, dan zijn zij gevuld met

zand en steengruis. Verwijdert men dat, dan vindt men op den bodem,

een of meer kogelvormige steenen, somtijds van meer dan een meter mid-

dellijn, die in enkele gevallen, in den binnenwand een schroeflijn hebben

gesneden.

De gletschers nemen in de Alpen, eene groote uitgestrektheid in. In de

Zwitsersche Alpen alleen, telt men, van af den Mont Blanc, tot aan de gren-

zen van Tirol, 383 gletschers, van welken slechts weinigen minder dan een

uur gaans lengte hebben. Sommigen zijn 6 en 7 uren gaans lang, bij een

breedte van % uur tot drie kwartier en een dikte van 30 tot 200 meters.

De aanzienlijkste gletscher der Alpen is de Groote Metsch-gletscher. De

oppervlakte, door de gezamenlijke gletschers, in de Alpen beslagen , be-

draagt 2096 km. 1

Na deze uitweiding, die we aan onzen landgenoot Dr. Kreeke ontleenden,

keeren wij tot de Alpen terug. Het spreekt van zelve, dat de Zuidelijke

hellingen der Alpen, het in schoonheid, van de Noordelijke winnen. Voor-

eerst is natuurlijk de plantengroei aldaar veel weelderiger, maar ook zijn

de hellingen steiler, waardoor de sneeuw- en ijspartijen schilderachtiger en

de tegenstelling tusschen dezen en de rijkbegroeide dalen grooter is. Dat

1. Dr. F. W. C. Krecke. Handboek der Al{*. Nat. Aardr. 3e druk. Leiden. D. Noothoven van

Goor. 1870.
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dit echter niet van elk punt afzonderlijk doorgaat, behoeft nauwelijks be-

toog. Als typen voor de Alpennatuur, aan de Zuidzijde, noemen we de

Cour mayeur en de Allee Blanche ; voor die, aan de Noordelijke, het dal

van Chamounais. 1

Tot het Zuidelijk Alpengebied, behoort ook het merkwaardige Dolomiet-

gebergte, dat in het dal van den Boven-Fassa begint, bij de 3494 M.

hooge Marmolata. Hier begint de hoogst belangwekkende bergstreek tus-

schen Buchenstein en Ampezzo. Dit gebied, met zijn talrijke steile top-

pen, piramiden, horens en klippen, zijn diepe en onherbergzame kloven en

diepe afgronden, overtreft alles, wat de wildste phantasie bedenken kan. 2

Van uit diepe kloven, schieten heerlijke planten en ranken naar boven

;

kleine beken borrelen van onder de zware rotsmassa's op.

Ons bestek gedoogt niet in een afzonderlijke beschrijving te treden van

de schoonste Alpenpartijen. Slechts enkele kunnen hier ter loops vermeld

worden. Allereerst noemen wij den Mont Blanc, met zijne omgeving ; ver-

der het dal van de Boven-Rhóne, de oevers van het meer van Genève, de Mon-

te Rosa, (4638 M.) de Matterhom (4516 M.) en het Bemer-Oberland.

Vooral het laatstgenoemde, met zijn talrijke sneeuwtoppen en meren vormt

een der bekoorlijkste streken van ons werelddeel. Meer oostelijk zijn vooral

bekend het dal van Engadin, de stroomdalen der zijrivieren van de Etsch
;

in Oostenrijk , het verrukkelijke Salzkammtrgut en in Beijeren het Ko-

ningsmeer.

Wat aangaat de flora der Alpen, verandert het voorkomen niet alleen

met de toeneming der hoogte boven den zeespiegel, maar ook bestaat er

een groot onderscheid tussehen die van de Kalk-Alpen en die van de an-

dere gebergten. De eerste is veel rijker aan vormen en kenmerkt zich door

een onvergelijkelijke kleurenpracht, zooals men die, bij de laatste, nimmer

aantreft.

In het gebied der Voor-Alpen, treft men uitgestrekte wouden aan, of-

schoon ook hier de bosschen voortdurend in uitgestrektheid afnemen. In de

lagere deelen, vindt men veel notenboomen en kastanjes, hooger op tre-

den de beuken en daarna de naaldboomen daarvoor in de plaats. De wijn-

stok komt, op de Noordelijke helling, tot op 500, op de Zuidelijke, tot op

800 M. voor. De wijnproductie is niet onaanzienlijk.

Op een hoogte van 1650 M. verdwijnen de bosschen. Dwergachtige naald-

boomen worden nog hoogerop aangetroffen, totdat ook dezen ophouden, om
voor de Alpenweiden — almen — plaats te maken. Dezen geven aanlei-

ding tot een allerbelangrijkste runderteelt,

Waar ook deze Alpenweiden verdwijnen, zijn korstmossen de laatste ver-

tegenwoordigers van het plantenrijk.

1. Douglas W. Freshfield. Italian Alp Sketches in the Mountains of Ticino, Lotubardij and
Venelia. London. 1875. 80.

2. A. B. Edwards. Untrodden Peaks and unfrequenled valleys: a niidsunamer Ramble in ihe

Doloniites. London. 1873. 80.
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Het dierenrijk draagt, geheel en al, de kenmerken der hooge bergstreek

.

Bruine beeren, gemzen, steenbokken, marmotten zijn er, met den adelaar,

de voornaamste vertegenwoordigers van.

Het Alpenstelsel, met de daarmede samenhangende Jura, oefent op den

toestand van ons werelddeel een onberekenbaar grooten invloed uit. Ja,

zoo die bergmassa niet bestond, zouden de meteorologische toestanden van

Europa geheel anders zijn. Vooreerst zouden Duitschland, België en de

Nederlanden blootgesteld zijn aan de schadelijke invloeden der uit de Sahara

waaiende winden. De Föhn, de voortzetting der in Italië waaiende Sci-

rocco, die herhaaldelijk in de Zwitsersche hoogdalen woedt, zou, onbelem-

merd over Duitschland en Nederland heenstrijkende, een geheele ommekeer,

ten opzichte van den landbouw te weegbrengen.

Ook in de Povlakte, zouden de toestanden geheel anders worden. De

Zuidelijke plantenwereld, die onder den invloed van het milde klimaat, weel-

derig tiert, zou onmogelijk kunnen blijven bestaan, indien de kille stormen

uit het Noorden, deze gezegende laagvlakte bereiken konden.

Dan ook in andere opzichten, zouden belangrijke veranderingen plaats

hebben. Vooral de hydrographische toestanden zouden een belangrijke wij-

ziging ondergaan. Immers het Alpengebied, waar de neerslag betrekkelijk

het grootst is, is het onuitputtelijk waterreservoir voor het Rijn-, Rhöne-,

Donau- en Po-gebied. Zonder de rijke sneeuwmagazijnen van dit hoog ge-

bergte, zouden al deze rijk vertakte rivieren, onbeduidende wateraderen

worden.

En dan zou dus ook de ontwikkelingsgeschiedenis van ons werelddeel

een geheel andere geworden zijn. Immers voordat een net van ijzeren we-

gen over Europa geworpen werd, waren die wateraderen de voornaamste

verkeerswegen. 1

Onder dezen eenigszins vagen naam, hebben we het land te verstaan, dat

ingesloten wordt tusschen de Alpen, de Maas, de Noord- en Oostzee, de

Weichsel en de Karpathen. Derhalve behooren tot dit gebied het Oostelijk

1 H A. Bcrlepsch. Die Alpen in Nalur- und Lebcnsbildern. Jena 1871. 80. 4e Auflage.
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deel van Frankrijk, België, de Nederlanden, Duitschland, het Kimbrisch

schiereiland, het Noordeljjk deel van Zwitserland en het meerendeel der

kroonlanden van de Oostenrijksch -Hongaarsche monarchie. Want ook de

Hongaarsche laagvlakte en de Karpathen-landen Eumenië en de Bukkowiena

moeten we tot Midden-Europa rekenen, terwijl daarentegen het Hongaarsche

kroonland Gallicië en de Pruissische provincie Oost-Pruissen, tot de Sarina -

tische laagvlakte behooren.

Zooals we weten, vinden we, ten W. van de Alpen, den Jura, als voor-

gebergte. Deze keten, die in het Zuid-Oosten van Frankrijk een aanvang

neemt, wordt in zijn Zuidelijk deel doorsneden door de Rhöne.

Daar waar deze rivier door dit gebergte henenbreekt , treffen we een

natuurverschijnsel aan, dat ook op vele andere plaatsen wordt waargenomen

.

Op vier mijlen afstands van G-enève, bij het fort 1'Ecluse, wordt het bed

der rivier plotseling nauwer en, omstreeks anderhalf uur gaans verder, stort

zij zich, onder een vreeselijk gebruisch, in een diepe kloof en stroomt een

eindweegs onder de rotsen door.

De Fransche- of Zwitsersche Jura , die zich van de kniebocht van de

Ehone, tot aan die van den Rijn uitstrekt, vindt een voortzetting in de

Zwabische Jura of Rauhe Alp en de Frankische Jura, welke laatste door-

loopt, tot aan het brongebied van de Main.

De scheiding, tusschen de Alpen en de Jura, wordt gevormd door de

Zwitsersche hoogvlakte, die zich gemiddeld 420 M. boven den zeespiegel

verheft. Door de rijk vertakte Aar besproeid, strekt zij zich, in Noord-Oos-

telijke richting uit, tot aan den Rijn en de Bodensee.

Ter rechterzijde van den Rijn en de Bodensee, vindt de Zwitsersche

hoogvlakte een voortzetting in de Zwabisch-Beijersche , die van de

Alpen naar den Donau afdaalt. Het dal dezer rivier vormt haar Noorde-

lijk uiteinde. Deze hoogvlakte, waarvan de hoogte afwisselt van 490 tot

560 M., ligt dus weder tusschen de Alpen en den Jura. Ze wordt be-

sproeid door een groot aantal rechter-zijrivieren van den Donau, de Uier,

de Lech, met de Wertach, de har, met de Ammer en de Inn, met de

Salza. 1

Hare dalen of liever de door haar uitgeslepen groeven volgen allen een

richting van het Westen naar het Oosten. Verder bevat dit ruw en on-

vruchtbaar hoogland een menigte meren, waaronder we alleen noemen

de Ammer-, Wurm- of Starnberger-, de Simm- en Chiem-meren. Deze me-

ren, die weinig schoons aanbieden, moeten niet verward worden met een

tweede reeks, die daarachter ligt, maar reeds tot het gebied der Voor-Al-

pen behooren. Onder de laatsten noemen we vooral de bekoorlijke Tegem-

en Schlier-meren en het kleine Spitzing-meer. Naarmate men dieper de

Alpen indringt, krijgen de meren, meer en meer, een afgeronden vorm, zoo-

als dat het geval is met het Staffel-, Kochel- en Walchen-meer.

De linkerzijrivieren van den Donau, die van den Jura afkomen, doen in

talrijkheid, voor de rechterzijrivieren niet onder. De Lauter, Blau en Brenz

dalen van den Rauhen-Alp af, de Wörnitz en Altmühl, in Beijeren, breken

door den Frankischen Jura henen, terwijl de Raab en de Regen het pla-

1. J. N. Ingerle. Baijern's Hochland zwischen Lech und Isar. München. 1863. 80.
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teau van den Opper-Palts doorstroomen, dat zich bij genoemde hoogvlakte

aansluit. Het voorkomen van den Duitsehen Jura is even weinig bekoor-

lijk als dat van den Zwitserschen of Franschen. De Eauhe-Alp, in Wurtem-

berg, verdient zijn naam ten volle. Het is een rotsachtig plateau van kalk-

steen, waarvan de breedte afwisselt van vijf tot tien uren gaans. Het is

rijk aan grotten, doch arm aan bronnen en hier en daar strekken zich wou-

den van loofboomen en weidevelden uit. Münsingen, dat boven op den

kalen, door scherpe winden geteisterden Zwabischen Jura ligt, draagt, niet

ten onrechte, den naam van het Wurtembergsch Siberië. En de Franki-

sche Jura verkeert in ongeveer dezelfde omstandigheden.

Niet alleen als grensscheiding tusschen de Zwitsersche en Zwabisch-

Beijersche hoogvlakten, maar ook , na zijn bocht bij Bazel, speelt de Rijn

een gewichtige rol, in de geographie van Europa. Slechts weinige Duitsche

stroomdalen kunnen een zoo belangwekkende ontwikkelingsgeschiedenis aan-

wijzen als hetBijndal en inzonderheid als het bovengedeelte daarvan. Tusschen

Bazel en Eastadt, stroomt de rivier door een kloof, die het hoofdgebergte van

Zuid-Westelijk Duitschland in twee op zich zelf staande stelsels heeft verdeeld
,

het Schwarzwald en de Vogezen. Van af Eastadt, strekte zich, gedurende

de periode der trias- en Juravorming, een smalle zeearm uit, die naar het

Z. toe, in verbinding stond met de Zwitsersch-Fransche, naar het Oosten

door middel van een zeeëngte, tusschen Langenbrücken en de Löwenstei-

ner-bergen, met de Zwabische Jura-zee. Door een langzame opheffing, werd

de bodem van dien zeeboezem, gedurende de krijtperiode, vastland, van welks

bewoners we intussehen niets weten. 1 Volgen we thans den grootvorst,

van Europa's stroomen, van af zijn oorsprong.

In zijn bovenloop, vormt de Eijn het grootste en belangrijkste stroom-

gebied van Zwitserland. Hij ontspringt op de Oostzijde van den St. Gothard,

uit drie bronnen, den Foor-, Midden- en Achter-Rijn. De laatste, die uit

den Eheinwaldgletscher ontstaat, is verreweg de belangrijkste. Eerst stroomt

hij, in Oostelijke richting, door een klein lengtedal, het zoogenaamde Ehein-

wald-dal, maar wendt zich spoedig naar het Noorden, om in een wilde,

enge kloof, de Via mala, die een uur lengte en op sommige punten tien

meters breedte heeft, en welker loodrechte wanden 300 M. hoog zijn, door

het gebergte van Grauwbunderland te breken. Bij Eeichenau, vereenigt

hij zich met den Voor-Ejjn, die reeds, na een korten loop, bij Disentis, den

1. F. Sandbcrger. Das Obcrrheiiillial in der Terliar und Diluvalzeit. Ausland. 1877. No. 50

S. 981.
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Midden-Rijn heeft opgenomen. De vereenigde en nu bevaarbare stroom

zet, van Chur af, zijn richting naar het Noorden , tot aan de Bodensee

voort. Deze verlaat hij bij Stein, om weldra den beroemden waterval bij

SchafFhausen te vormen. Aldaar stort de 150 M. breede rivier, van een

hoogte van 25 M., naar beneden. 1

Van af de Bodensee, neemt hij tevens een Westelijke richting aan en

vormt de Noordelijke grens van Zwitserland. Bij Basel verandert de Rijn

nog eenmaal, en thans voor het laatst, van richting, die van hier af Noor-

delijk blijft.

Tot bij Basel neemt de Rijn een menigte zijrivieren op, van welke we

sommigen reeds genoemd hebben. Ter rechterzijde, ontvangt hij de Albu-

la, de Plessur en de Landquart ; ter linkerzijde, de Tamina, de Thur,

de Toss, de Glat en de Aar. Laatstgenoemde rivier ontvangt het water

van niet minder dan vijftien zijrivieren. Ter rechterzijde toch neemt hij

de Groote Emmert, de Wigger, de Suren, de Aa, de Reuss en de Limnat

op ; ter linkerzijde : de Reickenbach, de Gieszbach, de Lutschine, de Kan-

der, de Saöne, de Zihl, de Dunnern, de Ergolz en de Birs.

Van af Basel, volgen we vooreerst den linker-Rijnoever. Het gebied tus-

schen dezen en de Vogezen wordt ingenomen door den Elzas. Deze rijk

gezegende vlakte verheft zich slechts enkele meters boven den spiegel van

den Rijn. Haar verheffing boven den zeespiegel bedraagt te Colmar 200, te

Straatsburg slechts 144 M. Zij bestaat uit leem, zand en kleine rolstee

-

nen , die gedeeltelijk door den Rijn, gedeeltelijk door den lil en zijn van

de Vogezen afkomende zijrivieren zijn aangevoerd. Een weinig beduidende

inzinking geeft de grens aan tusschen het diluvium der Vogezen en de

formaties, die tot het gebied van den Rijn behooren, welke laatsten door de

rolsteenen gekarakteriseerd worden.

De Vogezen 2 vormen een bergketen, die zich in de richting van het

Zuid-Westen naar het Noord-Oosten, van Belfort tot aan den mond der hahe,

in de nabijheid van Mainz, over een lengte van 280 km. uitstrekt. Ook

de reeds vermelde Monts-Faucilles, in Frankrijk en het Donners-gebergte

in de Paltz, kunnen tot deze groep gebracht worden. Ofschoon dit stel-

sel, in zijn geheel, scherp onderscheiden is van de omliggende landstreek,

toch vertoont het een groote verscheidenheid, tusschen zijn verschillende

deelen onderling. Zelfs kan men, binnen de grenzen van den Elzas, zeer

duidelijk twee verschillende groepen aanwijzen. De Boven-Vogezen toch,

uit kristallinische vormingen bestaande, dragen afgeronde toppen van een

belangrijke hoogte, terwijl de Beneden-Vogezen uitsluitend uit langwerpige

plateau's van zandsteen bestaan. De eerstgenoemden nemen een aanvang

bij den Ballon d'Alsace en strekken zich uit tot nabij Straatsburg. Deze

keten wordt doorsneden door een aantal langwerpige, terrasvormige dalen.

De Beneden-Vogezen, die bij den Donau , tusschen Saales en Breusch be-

ginnen , worden naar het Noorden toe , meer en meer tafelvormig. Op

hun eenvormige oppervlakte vloeien de wateren , zonder een regelmatig
,

1. Leopold VViirtemherger. Untersuchungen über die Bildung des Rheitifalles. Ausland. 1S71. No.
43. S. 1015. No. 44. S. 1047, No. 46. S. 1093, No. 49. S. 1174; 1872, No. 7. S. 458, No.
9. S. 212.

2. G. Mehlis. Der Name der Vogesen. Ausland. 1876. No. -20. S. 399.
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afgerond rivierstelsel te vormen, traag daarhenen , over hun kalme
, vaak

ondiepe zandbedding. 1

De helling der Yogezen is, aan de zijde van den Eijn , veel steiler dan

aan de Westzijde, waar zij glooiend afdalen naar den Moesel en zijn rech-

terzijrivieren, die allen, in de Vogezen, haar bronnen hebben. De raggen

van dit gebergte zijn in den regel met zware wouden bezet.

Ten opzichte van het klimaat, maakt het gebied der Vogezen een uit-

zondering op het overig gedeelte van Frankrijk. Veel meer overeenkomst

heeft het met dat van Duitschland ; het is meer, evenals het laatste, conti-

nentaal. Dan, wij zijn hier ook reeds in midden-Europa. Onvruchtbaar

echter is het gebergte niet ; de wijnstok komt voor tot op ongeveer 500

M. hoogte, de tarwe tot op 600 en de aardappel tot op 1200 M.

De hoogste top der Vogezen, de groote of Sulzer Belchen, bij G-abweiler,

verheft zich tot eene hoogte van 1426 M.

De rivieren , die van de Vogezen naar den Eijn stroomen, zijn over het

algemeen van weinig beteekenis. We vermelden de Lanter , die het ge-

bergte in twee deelen verdeelt. Ten Noorden toch van genoemde rivier

wordt de keten veel lager. Hier neemt ze den naam aan van Haartge-

bergte. De helling van dat gebergte, de zoogenaamde Noorderpalts, is het

eigenlijke Beijersche wijnland. Het Haartgebergte loopt voort tot het steen-

kolenrijke Donnersgebergte, boven welks rug zich de porphiermassa van de

Koningsstoel, tot een hoogte van 680 M. verheft. Op dit punt neemt

de Eijn voor korten tijd een Westelijke richting aan , om bij Bingen zijn

loop naar het Noord-Westen te hervatten. Bij deze stad, stort zich in den

Eijn de van uit het Zuid- Westen komende Nahe en bij Coblentz ont-

vangt hij den Moesel. Aanvankelijk stroomt deze rivier langs de Noord-

Westelijke helling der Vogezen
,
vervolgens door het meer vlakke Duitsch-

Lotharingen en daarna doorstroomt hij het gebied van het Neder 'Rijnsche

schiefergebergte. Het laatstgenoemd gebergte , een golvend , vulcanisch

plateau, van gemiddeld 500 M. hoogte , strekt zich uit langs de beide

Eijnoevers en wordt daar, waar het 't laagst is, door dien stroom doorsneden.
2

Dat gedeelte van dit bergstelsel, dat tussehen Nahe en Moesel gelegen

is, draagt den naam van Hündsrück. Het neemt boven Saarburg een aan-

vang, onder den naam van Hochivald en verheft zich in den Erbeskopf,

tot een hoogte van 820 M. ; van daar af verkrijgt de keten den naam

van Idarwald
, om dien vervolgens met dien van Soonwald te verwisselen.

Ten N. van den Moesel, tusscben deze rivier en de Maas, strekt zich, tot

aan den linker-Eijnoever, het vulcanisch Eifelgebergte uit. Een aantal spo-

ren van vroegere werkzaamheid zijn nog aanwezig.
3 Het Noordelijk deel

van dit gebergte draagt den naam van Hooge Venen.

De Eifel bestaat uit een aaneenschakeling van regelmatige kegels

,

die ook in hun vormen duidelijk hun wording verraden.
4 Hier en

daar treft men nog goed in stand gebleven kraters aan, zooals b. v. het

1. Charles Grad. Skizzen aus Elsasz und den Vogesen. Ausland. 1871. No. 20. S. 466.

2. M. C. Grandjean. Von Hingen nach Cölu. Eine' Erdgeschichtliche Skizze. Nalur. 1872. No. 8

und 10.

3. P. Wirlgen. Die Eifel iu Bildern und Darslellungen. Natur, Geschichte und Sage. Bonn

.

186*. 8o.

i. H. v. Decheo. Geognostischer Führcr zu der Vulcanreihe der Vordereifel. Bonn 1861.
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bekende Laacher-meer. 1 Die kraters dan staven opnieuw de waarheid, dat

vulcanische vormingen steeds in de nabijheid der zee gevonden worden.

Immers deze bergrug vormde de grens van den grooten zeeboezem, die tot

voor betrekkelijk korten tijd, den bodem van Noord-Duitschland bedekte.

In het W. sluiten zich bij den Eifel de primair-formaties der Ardennen

aan, die door de Maas in een Oostelijke en Westelijke groep verdeeld wor-

den. Het plateau
,

waarop zich Rocroy verheft , vormt het laatste hooge

punt der Westelijke Ardennen , die hier overgaan in het Argonnerwoud.

Tevens loopt van hier uit een zijketen, tusschen de Maas *en de Sambre
,

tot bij Namen , waar de laatstgenoemde rivier in den hoofdstroom valt.

De heuvelketen , die in Noord-Westelijke richting naar het Pas de Calais

loopt en daar tusschen Boulogne en Calais eindigt in de kapen Grisnez en

Blancnez , kan als voortzetting der Ardennen beschouwd worden.

Op den linker Rijnoever overgaande, treffen we, recht tegenover de Vo-

gezen, het Schwarzwald aan. Dit gebergte is met het Reuzengebergte in

Bohemen verreweg het meest trotsche van Duitschland.

Opvallend is de groote overeenkomst tusschen de Vogezen en het Schwarz-

wald. En deze stelt het boven allen twijfel, dat eenmaal beide stelsels één

geheel hebben gevormd , dat eerst later door een diepe kloof — het Rijn-

dal — gescheiden is. Het Schwarzwald strekt zich uit tusschen Siickingen en

Pforzheim. Zijn lengte bedraagt 140, zijn breedte 40—70 K.M. In het N.

gaat het langzamerhand in het Zwabische Trias-plateau over, zoo dat de grens

aldaar moeielijk is aan te wijzen. Als zoodanig zou men kunnen beschou-

wen de streek , waar de roode zandsteen plaats maakt voor de kalk. Daar

toch verdwijnen de donkere dennen- of pijnbosschen, die het gebergte zijn

naam gegeven hebben en komt de landbouw weder tot zijn recht.

Beschouwt men de geleding van het Schwarzwald nauwkeuriger , dan

vervalt het gebergte in drie afzonderlijke deelen , die door stroomdalen

van elkander gescheiden zijn. De rivieren , welke door die stroomdalen

heenvloeien , voeren allen haar water naar den Rijn af. Het Zuidelijk deel

van het Schwarzwald strekt zich uit tusschen den Rijn en den Dreisam

;

het middelste deel tusschen den Dreisam en de Kinzig en het Noordelijke

tusschen de Kinzig en de Murg ,
— of zoo men de grens meer Noorde-

lijk trekken wil — tusschen de Kinzig en de Alb.

In het Zuidelijk deel verheffen zich de hoogste toppen , als de Blauwe

berg (1167 M.) , de Belchen (1415 M.) , de Herzogenhom (1416 M.) , de

Feldberg (1495 M.) enz. Van al deze hooge verhevenheden heeft men een

heerlijk schoon uitzicht. Maar niet alleen hierdoor zijn zij vermaard. Vooral

voor den botanist zijn zij een bezoek overwaardig. Immers de planten-

wereld der Alpen is hier door niet minder dan 82 soorten vertegenwoor-

digd. Dit gedeelte van het Schwarzwald behoort ontegenzeggelijk tot de

oudste gedeelten van het vasteland der aarde
;
geenerlei zandsteenbedding

komt er voor.

Het middelste gedeelte is veel lager.Slechts enkele toppen, zooals de Kande l

(1242 M.), verheffen zich tot een meer aanzienlijke hoogte. Dat neemt ech-

1. H. v. Dechen. Geognoslischer Führer zu dem Laacher-See und seiner vulcanischen Umge-
bung. Bonn. 1864. 80.

Nöggerath. Ausland. 1870. No. 43. S. 1023.
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ter niet weg , dat dit bergland hier en daar een echt schilderachtig aan-

zien heeft. Vooral is dit het geval met het gebied van den Schutter , in

den omtrek van Lahr, dat zich vooral kenmerkt door zijn talrijke koepel-

vormige toppen. Ook hier komt de zandsteen nog slechts spaarzaam voor.

Anders wordt dit in het Noordelijk deel. Daar bedekt zij bijna overal

de andere formaties en in den Hornisgrinden (1170 M.) en Kniebis (973 M.),

verheft zij zich tot een aanmerkelijke hoogte.. Hier treffen we nog Alpen-

planten aan , die in Midden-Duitschland, op hooger breedte, niet gevonden

worden.

Dit granietgebergte met zijn piramidale vormen zet zich voort tot in de

nabijheid van Baden-Baden. Daar wordt het door een weinig uitgestrekt

porphiergebergte vervangen , dat zich in den Iwerst tot een hoogte van

590 M. verheft. Tusschendit gebergte en de Murg, strekt zich een heu-

velachtig terrein uit , dat in hoofdzaak uit kalksteen bestaat. Alleen in

de rivierdalen van den Oos , de Murg en de Enz treedt het graniet te

voorschijn. Hoog is dit heuvelland niet , maar daarentegen is het, in een

ander opzicht, zeer merkwaardig. Daar toch bevinden zich de wereldberoemde

geneeskrachtige bronnen van Baden , Wildbad en Liebenzell 1
.

Aan den rechteroever van de Murg , die de Noordelijke grens van het

Schwarzwald vormt , verheft zich een laag
,
golvend en goed bebouwd heu-

velland, dat zich, naar het Noorden toe , tot aan den Neckar uitstrekt en

naar het Oosten overgaat in de Zwabische vlakte , het rijkgezegende Wur-

tembergsche N eckargebied , dat wigvormig indringt tusschen het gebied van

den Boven-Donau en dat van den Boven -Eijn.

Ten N. van den Neckar en ten W. van de Main , die hier in de rich-

ting van Noord naar Zuid loopt , verheft zich, nevens de Bijnvlakte, het

vriendelijke Odemvcdd , met den Katzenbuckel (708 M.) en den Melibocus.

Het is een sterk bevolkt bergland, met afgeronde koppen en open dalen
,

dat in het Noordelijk deel van het groothertogdom Baden begint en zich

uitstrekt over het geheele Zuid-Oostelijke deel van het groothertogdom

Hessen. 2
. Aan den Zuidelijken voet van dit gebergte, ligt de bekoorlijke

akademiestad Heidelberg , met haar vermaard kasteel.

Uit een geographisch oogpunt , is de Main , die bij Mainz in den Bjjn

uitloopt , de belangrijkste der Duitsche rivieren. Immers deze sterk ge-

kronkelde stroom maakt de grensscheiding uit tusschen Midden- en Zuid-

Duitschland.

Tusschen de Alpen en de Main strekt zich de heuvelachtige Boveti-

Duitsche hoogvlakte uit. Haar hoogte wisselt af van 490 tot 650 M. Ze

omvat de staten Baden
,
Wurtemberg

,
Beijeren en een gedeelte van Hessen.

Haar Noordelijke grens wordt gevormd door de gebergten , die zich ten N.

van den Main verheffen , haar Oostelijke door die welke het Boheemsche

keteldal begrenzen. Aan de Zuidzijde strekt zij zich uit tot aan den voet

1. F. Sandberger. Zur Urgeschichte des Scliwarzwaldes. Ausland. 1S76. No. 47. S. 925—926.

2 H. Heusler. Führer durcli deu hessisclieu Üdeuwald. Fraukfuri a. M. 1873. l6o.
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der Alpen , aan de Westzijde tot aan bet Schwarzwald en bet Odenwald.

De Zwabische en Frankische Jura's , die zicb in een richting van het Zuid-

Westen naar het Noord-Oosten uitstrekken , verdeelen haar in twee dee-

len. Het Zuidelijk deel vormt op zich zelve de Zuid-Duitsche hoogvlakte
,

terwijl het Noordelijk deel bekend is onder den naam van Frankisch-

Zwabische terraslanden.

Het genoemde Boheemsche keteldal kan , noch uit een geographiscb
,

noch uit een geologisch oogpunt , tot de veel jongere formaties van het

Duitsche Midden-gebergte gerekend worden. We laten dit dus voorloopig

rusten , om de beschrijving van Duitschlands bodem voort te zetten.

Ten Noorden van de Main, verbeft zich de Neder-Duitsche hoogvlakte

,

die minder uitgestrekt is dan de Boven-Duitsche , doch even als deze, uit

een menigte gebergten is samengesteld. Zij beslaat geheel Midden-Duitsch-

land en omvat het gebied tusschen Bingen en Keulen , Nassau , Hessen

,

Thüringen en een deel van Saksen. Met een zeer geringe helling, daalt

zij af naar de groote Duitsche laagvlakte , die zich tusschen de Golf van

Biscaye en den Weichsel uitstrekt. Ze omvat een deel van Frankrijk en

België , het koningrijk der Nederlanden en geheel Noord-Duitschland.

Aan den rechter-Mainoever treffen we vooreerst den Spessart aan , die

zich, in den Geijersberg, tot een hoogte van 617 M. verheft. Deze stoute,

sombere berggroep verheft zich in de rechthoekige bocht , die de Main

maakt tusschen Lohr en Aschaffenburg. Dit gebergte draagt dichte wou-

den , zoodat overal , waar van een hoogen top het gezicht onbelemmerd

is , het oog letterlijk niets ontwaart dan hemel en bosch. Maar niet al-

leen is het merkwaardig door de uitgestrektheid , maar ook door den

aard zijner wouden. Ja , in dat opzicht , komt aan den Spessart , onder

alle Duitsche Middengebergten
,
ontegenzeggelijk de eerste plaats toe. Of-

schoon de beukenbosschen in deze streek het meest voorkomen, zijn vooral

de eikenwouden opmerkelijk. Want nergens ziet men deze eerste onder

de boomsoorten zoo in zijn volle kracht en pracht , als juist hier.

Eechte stammen van 20 tot 30 meters hoogte , komen niet op enkele

plaatsen , maar als een dicht woud van zuilen voor en men wordt er niet

moede van ze te bewonderen. En de indruk, die een reis door den Spes-

sart maakt , is des te grooter , omdat men een halven dag voort kan gaan,

zonder het kleinste gehucht
,
ja zelfs zonder een menschelijke woning aan

te treffen. Alleen in de dalen treft men
,
op grooten afstand van elkan-

der , kleine dorpen aan.

De Spessart staat in verbinding met de overige gebergten van Midden-

Duitschland. Van bet Vogelgebergte, in Hessen , is hij slechts gescheiden

door het smalle rivierdal van den Kinzig , die zich in de Main ontlast.

Ter rechterzijde van laatstgenoemd gebergte , strekt zich, tusschen de Main

en de Lahn , de Taunus , ter linkerzijde de Hooge Röhn uit en dit ge-
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bergte wordt alleen, door bet bekoorlijke dal van de Werra , van bet Tbü-

ringerwoud gescheiden.

De Rijn volgende
,
beginnen wij met de beschrijving van den Taunus

,

die tot het stelsel van het Neder-Bijnsche schiefergebergte behoort. Heer-

lijk schoone wouden sieren zijn zacht glooiende toppen. Aan zijn Zuide-

lijken voet tiert de weelderigste plantengroei
;
daarbij is het gebergte rijk

aan minerale bronnen , zooals die van Homburg , Wiesbaden
,
Slangenbad,

Schwalbad , Soden en Selters en in zeker opzicht ook die van Ems
,

Geilnau en Fachingen.

Het Oostelijk deel van dit gebergte loopt voort tot bij Homburg
,

zijn

Westelijk deel , het zoogenaamde Niederwald , tot tegenover Bingen. Hier

vinden wij den Rheingau , beroemd om zijn heerlijke wijnen , die op de

hellingen van den Taunus gedijen. De hoogste top van de keten is de

Groote Feldberg , die zich tot eene hoogte van 845 M. verheft.

Evenwijdig met de Main loopt de Sieg. Op den Noordelijken oever van

deze rivier verheft zich het Westerwald, welks Noord-Westelijk deel het

zoogenaamde Zevengebergte vormt. Dit laatste bestaat uit een groep van

zeven vulkanische kegels , die zich bij Königswinter tot in de onmidde-

lijke nabijheid van den Rijn uitstrekken.
1

.

Weinige punten in Europa zijn zoo algemeen bekend als deze berggroep.

De schilderachtige Drachenfels , Rolanclseck en het tusschen deze toppen

in den Eijn gelegen Nonnenwerth , het is als verpersoonlijkten zij het poë-

tisch waas , dat over den geheelen Rijnstroom verspreid ligt.

Niet ver van hier
,

bij Bonn, begint de benedenloop van den Rijn , die

hier de Neder-Duitsche laagvlakte betreedt. Meer naar het Oosten daar-

entegen zetten zich de secundaire en zelfs tertiaire vormingen tot op veel

hooger breedte voort. Vooral de steenkolenbeddingen van de Eoer ver-

dienen een afzonderlijke vermelding. 2
.

De bergruggen , die zich hier verheffen , vormen echter allen op zich

zelf staande berggroepen , die als eilanden in de Duitsche laagvlakte lig-

gen. Zij dragen een aantal namen , die we niet allen noemen zullen. De

meest bekende zijn de Osning of het Teutoburgeriuoud , een smalle zand-

steenrug tusschen den Wezer en de Eems.

Het bergland van den Weser, met zijn talrijke vertakkingen, gaat in het

Zuiden over in het Hessische berg- en heuvelland, een golvend plateau
,

dat zich, aan de Noordzijde, in den Hoogen Meiszner, tot eene hoog-

te van 760 M. verheft en in het Zuiden, in het vulcanisch Vogelgebergte,

de grootste bazaltmassa der geheele aarde, tot 731 M. stijgt. Beuken-, ahorn-

en dennebosschen wisselen met heidevelden en veengronden af. Het ruwe

klimaat, dat in deze streken heerscht,heeft dit bergland den bijnaam van »Hes-

sisch Siberië" bezorgd. Ten Oosten hiervan ligt het woeste, veelal in nevelen

gehulde Ehön-gebergte 3
, een somber plateau, met steile bergruggen en een

gemiddelde hoogte van 617 M. Het stelt de verbinding daar tusschen het

Vogelgebergte en het Thuringerwoud
, welk laatste gebergte ten O. van de

1. H. v. Dechen. Geognostische Beschreibung des Siebengebirges. Verhandl. d. natur-hisl.

Vereins der Preuszischen Rheinlanden en Westphalen. 1852.

2. M. G. Grandjean. Die Deutschen Sleinkohlen-Ablagerungen. Nalur. 1873. No. 74.

3. R. Spies. Die Rhön. Würzburg. 1867. 8o.
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Werra begint. Deze smalle, hooge keten strekt zich, over een lengte van 40 uren

gaans, van het Z.O. naar het N.W. uit en vormt de waterscheiding tus-

schen de Elbe ter eene , de Werra en de Main ter andere zijde. Deze

houtrijke landstreek heeft meer een liefelijk dan grootsch karakter en ver-

heft zich het hoogst in de Schneekopf (976 M.) , den op een grooten af-

stand zichtbaren Inselsberg (960 M.) en den Beerberg (984 M.) Alleen

in de nabijheid van Eisenach vindt men een paar diepe, nauwe kloven, die

aan een klein gedeelte van het landschap een grootsch voorkomen geven.

Het Zuid- Oostelijk deel van het Thuringerwald draagt den naam van

Frankenwald. Ten N. van dit gebergte, daalt het Thuringèr heuvelland

terrasvormig , naar den Zuidelijken voet van den Harz af. Dit ertsrijke

gebergte, dat een bijna elliptisch grondvlak heeft, strekt zich uit tusschen

den Wezer en de Elbe en bereikt zijn grootste hoogte in den door boschrijke

heuvels omringden Blocksberg (1140 M.) Dit punt is tevens het hoogste

van geheel het Noord -Westelijk deel van Duitschland. 1

De Germaansche laagvlakte, in den ruimsten zin van het woord, was

eenmaal zeebodem. Hiervan vinden we nog de bewijzen in de diluviaal-

vormingen, als leem, zand en kiezel.
2 Beschouwt men de Schelde en den

Memel als de grensrivieren dezer vlakte, dan beslaat zij een oppervlakte

van 450000 K.M. Zij zet zich verder voort over geheel het Russische rijk

en aan de overzijde van het Uralisch gebergte, over Siberië en Toeran.

Zooals uit de richtingen der rivieren blijkt, helt de vlakte van het Zuid-

Oosten naar het Noord-Westen. Dit geheele gebied is rijkelijk besproeid.

Van het W. naar het O., wordt het doorsneden door de volgende groote stroo-

men: de Schelde, de Maas, den Rijn, de Eems, den Wesev, de Elbe , de

Oder en den Weichsel. Bij de vier laatsten, valt een opmerkelijke bizonder-

heid onmiddelijk in het oog ; het is deze, dat zoowel zij zeiven, als hun

zijrivieren
,

vrij nauwkeurig evenwijdig loopen. En al hun meest belang-

rijke linker-zijrivieren zijn bergstroomen, terwijl zij aan de rechterzijde, ieder

een machtige rivier opnemen, bij welk zich een tweede aansluit, die weer

met de hoofdrivier evenwijdig loopt.
3

Om het overzicht gemakkelijk te maken, kan men deze Germaansche laag-

vlakte verdeelen in twee " helften : het laagland van West- en dat van

Oost-Duitschland , welke beide deelen inderdaad in voorkomen verschillen.

Als een voortzetting der vlakte kan men het Kimbrische Schiereiland

beschouwen, dat Holstein
,
Sleeswijk en Jutland omvat.

1. H. Pröhle. Wegweiser dtirch den Hari. Hildburgliausen. 1864 16o.

2. Justus Roth. Die geologische Bildung der norddeutschen Ebene. Berlin. 1870. 8o.

Benningsen-Förder. Das nord europeische , besonders das vaterlandische Schwemmland in ta-

bellarische Ordnung seiner Schichten und Bodenarlen. Berlin. 1863. 4o.

3. C. Schreiber. Lehrbuch des geographischen Anschauungs- und Denkungs-Unterrichts. Leip-

zig. 1877. 8o. S. 121.



i 80

De West-Duitsche laagvlakte bestaat uit de Saksische vlakte, van de

Elbe tot de Eems en de Beneden-Rijnsche laagvlakte, tussehen de Eems en

de Schelde, Ze vormt derhalve het mondingsgebied van de Schelde , den

Rijn en de Maas, het geheele gebied van de Eems en den Beneden-Weser

en dat van de Elbe. Vooral door de voortdurende wei-kzaamheid van

ebbe en vloed , is de geheele kust van dit gebied aan voortdurende

veranderingen onderhevig. De eilanden, die zich van het Noordelijk uit-

einde van Noord-Holland tot aan Jutland uitstrekken, zijn gedeelten van

het vaste land , die daarvan in historische tijden gescheiden zijn, evenals

ook de Zuiderzee , de Dollart en de Jahde , in historische tjjden ontston-

den.

Van de genoemde eilanden behooren tot Nederland Texel , Vlieland
,

Terschelling , Ameland
,
Schiermonnikoog , Rottum en Rottumeroog , tot

Duitschland Borkum, Norderney, Juist, Langeroog, Spikeroog, Wangeroog

en Neuwerk. Langs Sleeswijks Westkust liggen de Noord-Friesche eilan-

den ,

1 waaronder het eenzame Sijlt , waarvan Julius Rodenberg de vol-

gende beschrijving geeft : »Ten Oosten van het eiland ligt een smalle

,

kalme zeestraat ; de tegenoverliggende kusten van Jutland en Sleeswijk zijn

duidelijk zichtbaar. Bij ebbe verdwijnt zelfs deze straat voor een groot

deel. De wadden , die zich daarin bevinden , komen dan nagenoeg geheel

droog en schitteren als zilver in de zon
,

terwijl het water ze als een

helder blauwen band omvat. Kleine visscherspinken zeilen heen en weer;

hier en daar stijgt soms een rookzuil op van de stoomboot van Husum of

Hoijer. De smalle kanalen, die de ondiepten scheiden, zijn nauwkeurig aan-

gegeven. Op een tocht van het vaste land naar dit eiland, verliest men

het eerste niet uit het gezicht. Al spoedig doemen , ter linkerzijde,

de Hallingen op , breede
,
heuvelachtige zandvlakten

, waarop een viertal

hutten, schuren en stallen. De hellingen dier heuvels bieden rijke weidevelden

aan, waarop schoon vee graast. Des winters, wanneer de wind zich verheft

en de golven opzweept, zijn de boeren, die hier wonen, soms maanden lang

van de menschelijke samenleving gescheiden. Ze zien de tegenoverliggende

kust , doch kunnen ze niet bereiken, want met booten kan men het onstui-

mige water niet oversteken. Wanneer het een enkele maal zeer laag valt,

wagen krachtige jongelieden wel eens de overtocht , die alleen volbracht

kan worden door hen , die met de zeestraten , welke tussehen de zand-

banken liggen ,
goed bekend zijn. Met de eene ebbe verlaten zij hun

banningsoord, met de volgende keeren zij terug. 2

Een afzonderlijke vermelding verdient het door de Britten bezette eiland

Helgoland , dat zich , recht tegenover den mond der Elbe , uit de golven

der Noordzee verheft. Als badplaats is dit rotsig eiland beroemd. 3

Onder de vele insnijdingen, die de zee in dit gebied gemaakt heeft, is de

Zuiderzee verreweg de belangrijkste.
4

Zooals we reeds zeiden, heeft zij,

eerst in historische tijden, Friesland en Noord-Holland van elkaar geschei-

1. G. Weigelt. Die nordfriesischen Insein vorraals und jetzt. Hamburg. 1873. 80. 2e Autl.

2. Julius Rodenberg. Stillleben auf Sijlt. Berlin. 1876. 80. 3, Aufl. S. 5—6.

3. L. Meijn. Zur Geologie der Insel Helgoland. Kiel. 1864. 80.

4. F. v. Hellwald. Die Zuijder-See. Mitth. der K.K. geograph. Gesellsch. in Wien. 1870. S.

248—265.
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den. Het. laatstgenoemd schiereiland wordt door het IJ, een smallen arm

der Zuiderzee , van het vaste land gescheiden. Intusschen is de land-

engte — Holland op zijn smalst — sedert 1 Nov. 1876, dooreen kanaal

doorsneden. Daardoor is Amsterdam in directe verbinding met de Noord-

zee gebracht en kunnen de koopvaardijschepen
, in omstreeks twee uren

tijds, van uit die zee, Amsterdam bereiken.
1

De kusten der Noordzee zijn overal laag en vlak en tegen het geweld

der baren beveiligd door een duinenrij , die zich uitstrekt van Calais tot

aan het Skagerrak , welke duinen wij bij de beschrijving van Nederland

nader hopen te bespreken.

Intusschen zijn de duinen
,
op vele plaatsen afgebroken. Op die punten

heeft de mensch ,
de natuur te hulp kooiende

,
dijken opgeworpen. En

wat meer is , zelf heeft hij hier en daar — en vooral in Nederland is dat

het geval — zandbanken en aangeslibde gronden , door er dijken omheen

te leggen
,

op de zee veroverd. Zoo is reeds de groote Haarlemmer-

meer van de kaart verdwenen en tegenwoordig gaat men zelfs zwanger van

het grootsche plan , om de Zuiderzee als twaalfde provincie aan het ko-

ningrijk toe te voegen. 2
.

Karakteristiek is , in de West-Duitsche laagvlakte, de vorming van breede

golven. Hierbij hebben wij niet alleen het oog op de reeds genoemde zee-

boezems , Zuiderzee , Lauwerzee , Dollart en Jahde , maar ook op de breede

straten, die de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden van elkander schei-

den en op de mondingen van Schelde , Maas
,
Kijn , Eems , Weser en Elbe.

Dezen hebben inderdaad zulk een omvang , dat zij van Bremen en Ham-
burg ware zeehavens maken.

Achter het vlakke kustgebied strekken zich uitgebreide , vaak boom-

looze vlakten uit ; de hoogere gedeelten dier vlakten , de zoogenaamde

geestlanden , worden somtijds nog bebouwd , maar meestal toch zijn het

zandwoestijnen , waarin slechts de heideplant voldoende voedsel vindt. Het

lagere
,

rijk besproeide gebied bestaat uit zeer vruchtbare landouwen ,

marschlanden of veenen. Laatstgenoemden worden vooral in- het gebied

van den Eems gevonden 3
. Het afbranden van den armelijken planten-

groei dier veenen in het voorjaar , doet de veendamp ontstaan , die dik-

wijls tot ver naar het Zuiden voorttrekt 4
. Marschlanden komen vooral

voor in Sleeswijk-Holstein. Daarentegen zijn heuvelrijen, in de West-Duit-

sche laagvlakte , een zeldzaam voorkomende verschijning. Behalve de heu-

velreeks , die de Veluwe in het Zuiden begrenst , vinden wij er slechts

een enkele grondverheffing van eenige beteekenis, en wel de Lünenburger-

heide , tusschen den Aller, eene rechter- zijrivier van den Weser, en de

Elbe. Ook meeren , van eenige uitgestrektheid , ontbreken er te eenen-

male. De eenige noemenswaardige zijn het Dümmer-meer en het Slein-

hudermeer.

Een geheel ander karakter vertoont cle bodem van de Oost-Duitsche

1. F. C. Danvcrs. The post of IJmuiden. Quarterly Journal of Science. Jan. 1877. S. 41—47.

2. Ausland. 1875. No. 9. S. 173. No. 43. S. 863.

3. Grisebach. Ueber die Bildung des Torfs in den Emsmooren. Ems. 1846. 8o.

E. Maccard. Ueber die Canalisirung der Hochmoore im milderen Emsgebiet. Osnabrück. 1872. 4o.

4. A Lammers. Moorcullur im Nordwesll. Deutschland. Deutsche Warte. 1872. S. 129.
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laagvlakte , die zich tusschen den Elbe en Weichsel uitstrekt en waarvan

de Noordelijke kust, door de golven der Noordzee bespoeld wordt V En

de geschiedenis dier kusten is een geheel andere dan die van de kusten

der Noordzee. Immers of de kust is door duinen beschermd , of zij ver-

heft zich steil, tot een hoogte van 160 M. Daarbij ontbreken aan deze zee

de ebbe en vloed , die de Noordzee zulk een verwoestende kracht geven.

Nog in een ander opzicht , onderscheidt zich de Oost- van de Noord-

zee. We bedoelen de veel meerdere gemakkelijkheid , waarmede de wate-

ren van de Oostzee bevriezen. De reden hiervan is de volgende : Tenge-

volge van haar Noordelijke ligging , is deze binnenzee slechts in geringe

mate aan verdamping onderhevig. Al het water , dat dus door de zeer

talrijke rivieren van Zweden , Rusland en Duitschland naar dit bekken

wordt afgevoerd , moet zich door de straten , die zich tusschen de eilanden

van den Deenschen Archipel heenslingeren , een uitweg banen naar de

Noordzee. Deze ondiepe en smalle zeestraten zijn daartoe evenwel niet

voldoende. Een gevolg daarvan is, dat de waterspiegel der Oostzee onge-

veer 2Y2 meter hooger staat, dan die der Noordzee. 2 De hoogere stand

wordt veroorzaakt door het zoetwater dat door de hier boven aangeduide

stroomen wordt aangevoerd. Dat hierdoor het zoutgehalte der Oostzee

minder groot wordt spreekt van zelve. Maar bovendien, daar het zoetwater

een minder groot specifiek gewicht heeft , dan het zoutwater , zal het —
tot op zekere hoogte — bovenop drijven en het mindere zoutgehalte zal

inzonderheid in de bovenste waterlagen merkbaar zijn.

Nu is het verder bekend , dat zoetwater veel eerder aan bevriezing on-

derhevig is dan zoutwater , waaruit dus de omstandigheid , dat de Oostzee

veel spoediger en langduriger bevriest dan de Noordzee voldoende verklaard

wordt.

De kusteilanden en zandbanken der Noordzee , ontbreken hier ten eenen-

male. Wel is de Oostzee rijk aan eilanden , maar ze zijn van een geheel

andere vorming. Zoo b. v. bestaan de Deensche eilanden en Rügen groo-

tendeels uit krijtrotsen , het Zweedsche eiland Gothland uit kalkrotsen en

Bornholm uit graniet.

Onder al die Oostzee-eilanden schittert het Duitsche eiland Rügen , als

een parel van het zuiverste water. De schoone afwisseling van grasrijke

velden en donkere wouden
,
bergen en dalen , rotsmassa's en moerassen

,

duinen en weelderig begroeide akkers , levert een treffende tegenstelling

met het nabij zijnde vastland , welks eentoonig karakter niets bekoorlijks

heeft.
3

Jaarlijks telt dan ook het eiland duizenden bezoekers.

Een eigenaardigheid der Oostzee-kusten is ook de vorming der haff 's aan

de mondingen der rivieren. Een haff is een zoetwatergolf, die door eenige

eilanden , of wel door een landtong
,
nerung genaamd , van de zee ge-

scheiden wordt, maar toch met deze, door één of meer smalle kanalen, in

verbinding staat.

1. P v Wussow. Geograpliisch^ und geschiclilliche Darslellung der ö^tlichen noi ddeiitsdieu

Tiefebene oder die siidbiillischen Tieflande. Frankf'urt a. d. Odcr. 18fi7. 80.

2. Dr. F. W. C. Krecke. Handboek der Natuurkundige Aardrijkskunde

3. J. G. Wernicke. Die Insel liügen. Berlin. 1863. 80.

13. von Coua. Die Insel Rügen einst und jetzl. Ausland. 1875. No. *0. S. 785,



83
.

Het ontstaan dier haff's moet waarschijnlijk verklaard worden uit de

groote massa's slib, die de rivieren aanvoeren en die bezinken , daar waar

de stroom-snelheid der rivier ophoudt. En aangezien geen ebbe en vloed

werkzaam zijn om deze slibmassa's te verplaatsen , vormen zich hier blij-

vende slibbanken, die langzamerhand, geholpen door de voortdurende rijzing

des bodems, die op alle Oostzee-kusten waargenomen wordt, in landtongen

veranderen. Later zullen we dergelijke vormingen ook aantreffen op de

kusten der Zwarte zee Aldaar dragen ze den naam van limans en de

voorliggende landtongen dien van peresips.

De meest belangrijken in de Oostzee zijn : het Kurischëhaff , aan den

mond van den Memel , het Frischehaff , aan den mond van den Weichsel

en het tStettinerhaff , aan dien van den Oder.

Marschland en polders , die we zoo veelvuldig aantreffen in de West-

Duitsche laagvlakte, zijn in de Oost- Duitsche te eenenmale onbekend. Daaren-

tegen is laatstgenoemde weder rijk aan stilstaande wateren. Men kan de

tallooze grootere en kleinere meren , die hier voorkomen, in vier groepen

indeelen, die van de Holsteinsche , van de Mecklenburgsche , van de Pom-

mersche en van de Oost-Pruisische vlakte. Die van de beide eerstgenoemde

vlakten zijn verreweg de grootsten.

Deze Oostelijke laagvlakte wordt, over haar geheele uitgestrektheid, door-

sneden door twee landruggen: den Baltisch-Uralisclien en den Karpatisch-Ura-

lischen landrug , welke beiden ook over de Sarmatische laagvlakte henen-

loopen.

De eerstgenoemde landrug, waarop een aantal kustrivieren haren oorsprong

hebben, is op tal van plaatsen met dichte pijnbosschen bezet en is niet alleen

merkwaardig door de reeds genoemde meren in Oost-Pruisen en Pommeren,

maar ook om de takijke zwerfblokken , die aldaar voorkomen.

Als Oostelijke grens der Oost-Duitsche laagvlakte kan men den Weichsel

nemen. Aan gene zijde toch van dezen stroom, verandert het karakter van

den bodem te eenenmale. De onvruchtbare zandgronden verdwijnen
,

om in weelderige bouwgronden over te gaan en dichte loofwouden nemen

de plaats der pijnbosschen in.
1

De stroomen , die de Oost-Duitsche laagvlakte besproeien — Elbe, Oder

en Weichsel — hebben allen hun bronnen op die hoogere deelen van

Midden-Europa , die eenmaal de kusten der zee uitmaakten, en waarbij zich

eerst later het Noordelijk alluviaal terrein aansloot. Nog oudere, voor een

deel zelfs zeer oude formaties, stijgen in het Zuid- Oostelijk deel van Midden-

Europa op ; zij verheffen zich vooral in de Kroonlanden der Oostenrijk-Hon-

gaarsche monarchie.

In het uiterste Noord-Westen van dit rijk vinden we het silurische

Boheemsche bekken
,

omgeven door een kring van primaire berg-

1. Th. Fontane. Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Berlin. 1871. 80. 3 Th.



ruggen. Aan de Noordzijde vormen de heuvelgroepen van gaksen enSilezie

den overgang tot de Germaansche laagvlakte. Verder naar het Oosten
,

strekken zich de hoogere en tevens veel jongere Karpathen uit , welke in

een grooten boog de door den Donau doorstroomde Hongaarsche laag-

vlakte begrenzen. Tevens vormen zij de grens van Midden- Europa, waar-

toe dus nog een deel van Gallieië, de Bukowina en het vorstendom Rume-

nië behoort.

Met de beschrijving van de bergen, die Bohemen omringen, beginnen wij

ten Noorden van den Donau, aan de Westzijde van dit ruitvormig keteldal.

Hier strekt zich, in een richting van het Z. O. naar het N. W., het 220 Km.

lange Bohemerwoud uit. Bij afwisseling smaller en breeder, verheft het zich

in zijn hoogste gedeelten, tot 1500 M. Het Zuidelijk deel, dat in het Czeschisch

den naam draagt van Szumara is veel hooger dan het Noordelijke. Het

eerstgenoemd gedeelte gaat naar het Zuiden toe in een hoogland over

,

dat aan de eene zijde uitloopt in de Boheemsch-Moravische hoogten , aan

de andere zijde zich onder verschillende benamingen uitstrekt tot aan den

Manharclsberg , in Neder- Oostenrijk , waar de grens van de gneisvorming

met die van het hoogland samenvalt.

Dat Zuidelijk deel van het Bohemerwoud, tengevolge van de zeer vochtige

atmospheer een dicht woud van coniferen , waaronder niet zelden reus-

achtige stammen van 1% M. in doorsnede en 40 tot 50 M. hoogte voor-

komen, bestaat uit twee parallel-ketenen, die door dwarsketenen verbonden

zijn. Het hierdoor gevormde bergdal wordt doorstroomd door den Moldau,

de belangrijkste rivier van Bohemen , die na een groote bocht gemaakt te

hebben , het land in meridiaan richting doorsnijdt en bij Melnik in de Elbe

uitmondt.

Het is moeilijk bij het Bohemerwoud een bepaalden bergrug aan te wijzen.

Veelal tcch bestaan de beide parallel ketenen, waardoor het gevormd wordt, uit

een aantal grootere en kleinere bergruggen, die door lengtedalen gescheiden of

door bergvlakten vereenigd zijn. Het geheel vormt alzoo een onregelmatig

bergland. Evenwijdig met het Bohemerwoud
,
loopt het Beijerscli ivoud.

Het Bohemerwoud wordt door een inzinking gescheiden van het met

donkere wouden gekroonde Fichtel-gébergte, Deze keten, waaruit zich tal

van zuilenvormige granietmassa's verheffen , is rijk aan ijzer , tin en anti-

monium en minder merkwaardig door haar hoogte , dan wel door hare

ligging in het hart van ons werelddeel. Immers van hieruit stroomen

wateraderen , naar drie groote rivieren — Rijn , Elbe en Donau — en

derhalve naar de Noord-zee en de Middellandsche-zee. Zonder dat het

samenhang heeft met de omliggende gebergten , het Thüringerwoud , het

Elstergebergte , het Ertsgebergte , het Bohemerwoud en den Frankischen

Jura, vormt het desniettegenstaande een der centraal-punten der Duitsche

Middengebergten en vooral van die welke tot de kristallinische vorming

behooren. Zeer geschikt kan men den vorm van dit gebergte vergelijken
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bij dien van een hoefijzer. In zijn hoogste top, de Schneeberg ,
verheft

het zich tot een hoogte van 1062 M. De tarwe komt op de hoogvlakte
,

waarop zich dit gebergte verheft , slecht vooruit , des te beter daarentegen

haver
, vlas en aardappelen.

Twee rivieren , de Saaie en de Eger , hebben op dit gebergte haren

oorsprong
; ofschoon zij in verschillende richtingen haren loop nemen , de

een raar het Noorden en de ander naar het Oosten , stroomen zij toch

beiden in de Elbe uit. Aan de overzijde der inzinking , waardoor deze ri-

vieren vloeien, verheft zich het Elster- gebergte of het Voigtlandscli bergland.

Het is een plateau
, met diep ingesneden dalen , dat helt van het Zuiden

naar het Noorden.

De Elster , die hierop zijn oorsprong neemt, verdeelt het in twee pla-

teau's
, dat van de Saaie en dat van den Elster.

Ten N.O. van laatstgenoemd gebergte , strekt zich het Boheemsch Erts-

gebergte uit. Aan de Zuidzijde steil
,
loopt het aan de Noordzijde glooi-

end af. De naam van dit gebergte verraadt reeds zijn rijkdom aan mi-

neralen. Zilver wordt er dan ook in beduidende hoeveelheid gewonnen
,

verder koper, ijzer, kobalt en vooral steenkolen. Van het brongebied van

den Elster , strekt zich het Ertsgebergte uit , tot daar waar de Elbe zich

van uit het Boheemsche bekken een weg baant naar de Noordelijke vlakte.

Zijn breede , vaak met bosschen begroeide ruggen , strekken zich 50 tot 70

mijlen ver in Saksen uit. Het wordt doorsneden door een menigte diepe

dalen, die zich vooral bij het begin door woeste schoonheid onderscheiden;

daaronder verdienen inzonderheid vermelding die der beide Mulde's en van

de Zschopau.

De betrekkelijk hooge verheffing van dit gebergte — ruim 1200 H. —
heeft een ruw

,
streng klimaat tengevolge , wat zco ongunstig op den land-

bouw werkt
, dat zelfs de aardappel hier slechts met moeite geteeld kan

worden. Bij den Rollendorfer-pas gaat het over in het Zandsteen-gebergte

der Elbe , dat zich aan weêrszijden van die rivier uitstrekt. De naam Sak-

sisch Zwitserland is in zoover weinig passend , als het voorkomen van

dit gebergte van het Alpenland ver afwijkt. Dat neemt echter niet weg
,

dat het , met zijn steile rotswanden
,
platte toppen

,
uitgestrekte tafelber-

gen en diepe
, enge dalen een grootsch voorkomen heeft.

Hierop volgt het Lausitzer bergland , een plateau , met hooge
,
op zich

zeiven staande toppen , dat naar het Oosten overgaat in het Isar-gebergte,

met boschrijke kammen
,
waarbij zich weder de dubbel-keten van het Reu-

zengebergte aansluit. Zoowel ten N. als ten Z. van deze machtige gra-

nietmassa, strekken zich diluviale gronden uit. Aan de Boheemsche zijde,

loopt het glooiend op , aan de Noordkant daarentegen is het zeer steil.

Van uit Silezie gezien, verheft het zich met zijn 1300 tot 1628 M. hooge

koppen als een donker woud en wekt, in hooge mate, een gevoel van be-

wondering en verbazing. Geen enkel gebergte van Duitschland komt in

voorkomen zoo nabij de Alpen als dit
;
geen andere heeft zulke kale toppen,

zulke steile hellingen en rotswanden , zulke scherp geteekende kammen
,

zulke diepe kloven en donkere afgronden. Ja, zelfs de veelvuldig voor-

komende donderende sneeuwvallen langs zijn steile wanden
,
roepen de la-

winen der Alpen voor den geest terug. En ook in klimaat komt het
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Eeuzengebergte met de Alpen overeen 1
. De hoogste top van deze keten

is de 1625 M. hooge Schneekopfe.

Ten 0. van het Reuzengebergte veranderen niet alleen de gesteenten
,

maar ook de richting der bergen. Het in meridiaan-richting loopende

Ueberschaar-gebergte vormt den overgang tusschen de beide ketenen van het

Glatzer-bergland , een heuvelachtig plateau , met diepe dalen. Aan de

Westzijde wordt het door het Falten- gebergte , aan de Oostzijde door het

Eulen- en Reichenstein- gebergte begrensd.

Laatstgenoemde bergrug staat in verbinding met de Sudeten , die in

Zuid- Oostelijke richting loopen. Ze bereiken hun grootste verheffing in

den 1487 M. hoogen Altoater en dalen vervolgens in het Gesenke- of Oder-

gebergte af. Vele Duitsche aardrijkskundigen vatten onder den naam van

Sudeten alle bergruggen samen , die zich uitstrekken tusschen het dal van

de Elbe en de Moravische poort , een bergpas
,
langs welke het verkeer

tusschen het Donau- , Oder- en Weichselgebied plaats vindt. In Oostenrijk

daarentegen verstaat men onder Sudeten alleen het Oostelijk deel van bo-

vengenoemde ketenen.

De Boheemsche ketel wordt in het Zuidelijk gedeelte gevormd door gneis en

graniet. Zijn Noordelijke helft daarentegen behoort tot de krijtformatie, waar-

tusschen taL van op zich zelf staande bazaltkegels oprijzen. De terraslan-

den , waaruit dit gebied bestaat , dalen ook weder van het Z. naar het N.

en beschut als ze zijn
,
tegen de ruwe stormen uit het Noorden , verheu-

gen ze zich in een heerlijk gematigd klimaat , een zuivere lucht en een

verbazende rijkdom aan mineralen en geneeskrachtige bronnen.

Eigenlijk is het slechts aan drie zijden door gebergten begrensd. Het

Moravisch-gebergte , of liever de Roheemsch Moravische hoogte , die zich

langs de Zuid-Oostelijke grens van Bohemen uitstrekt , is eigenlijk slechts

een landrug , die zich in zijn hoogste punt tot 112 7 M. verheft, ter-

wijl hij herhaaldelijk tot de laagvlakte zinkt en terrasvormig afdaalt naar

het bekken van den March , een linker-zijrivier van den Donau. Dienten-

gevolge zijn het alleen de diep ingesneden rivierdalen die aan Moravie

het karakter van een bergland geven.

Aan de Oostelijke grens van Moravie , verheffen zich
,
bijna op den oever

van den Donau , de Karpathen , het tweede hoofdgebergte van Midden-

Europa. Zij beschrijven een halven cirkel , die ongeveer een lengte heeft

van 1140 km. Ze beginnen bij Presburg, aan den Donau, om bij hun

uiteinde
, bij Orsava , die rivier op nieuw te ontmoeten. De oppervlakte ,

die zij beslaan
,
bedraagt 90000 km.

De hoogte der Karpathen staat bij die van de Alpen verre ten achter
;

geen enkele top bereikt een hoogte van 3000 , de meesten blijven zelfs

beneden 2000 M. Dientengevolge ontbreken ook de groote
,
gletscherrijke

J C. Schreiber. Lelirbucli des R'ïOjjr. An .ch matigs- und Denkungs unterriph(.
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hoogdalen
, die men in de Alpen zoo veelvuldig aantreft

;
daarentegen is

het veel rijker aan vulkanische formaties , als bazalt
,

trachiet, enz.

Ook onderscheiden zich de Karpathen van de Alpen , door de afwezig-

heid van belangrijke lengtedalen , die juist in laatstgenoemd gebergte zoo

buitengewoon sterk ontwikkeld zijn en er niet weinig toe bijdragen om
den overtocht ie vergemakkelijken.

Maar ook tusschen de verschillende deelen van dit gebergte is het on-

derscheid niet gering. De vermaarde granietrotsen van den Taria verschil-

len hemelsbreed van de breede vlakke ruggen van het Karpathisch woud-

gebergte
, die hoofdzakelijk uit zandsteen bestaan ; de enge passen der Zui-

delijke Karpathen dragen een geheel ander karakter dan de gemakkelijke,

breede wegen over de Beskiden. Het geheele gebergte kenmerkt zich

door een belangrijke opbrengst van goud en zilver en een verbazenden rijk-

dom aan steenzout.

Aan de Westzijde der Karpathen, treffen we een groote menigte uitloo-

pers aan , waarvan we de zoogenaamde Kleine Karpathen en de Westelijke

Beskiden vermelden. Over laatstgenoemden voert de Jablunka-pas (600 M.)

van uit het Silezische Odergebied naar het hoogland van Noord-Hongarije.

Midden op dit hoogland verheft zich
,
geheel afgescheiden van de overige

ketenen , een hoog gebergte — de Taria - - dat zich tot een hoogte van

2275 M. verheft. Het bestaat uit een bergrug van graniet , met steile
,

kale toppen en diepe kloven , waarin men kleine meren vindt , de zooge-

naamde »Meeraugen". Wat hoogte betreft kunnen alleen de Zuidelijke

Karpathen met den Taria wedijveren.

Deze bergmassa heeft tot grondvlak een plateau van bijna 650 M. hoogte.

De lengte bedraagt 30 km., terwijl zijn breedte van 7 tot 15 km. afwisselt.

Zonder eenig voorgebergte, dat de overgang tusschen de vlakte en het ge-

bergte zou kunnen vormen
,

stijgt het , in den vorm van een halven cir-

kel omhoog. Niet minder dan 20 toppen verheffen zich boven de 2000 M.

Treft men een onbenevelden , helderen dag , zoodat men deze keten met

zijn scherp geteekenden kam, die hier en daar met sneeuw bedekt is , in

zijn geheel kan overzien , dan is inderdaad die aanblik onvergetelijk. En
bestijgt men daarna het gebergte zelf , dan wordt die indruk niet ver-

zwakt , al vindt men hier niet het grootsche Alpenland met zijn gletschers

en morainen en zijn forsche sneeuwtoppen , noch de liefelijke dalen en

groene weiden van het Oostenrijksche bergland.

Maar de Taria is , in de eerste plaats, een wild romantisch gebergte. Op

een hoogte van 1524 M. verdwijnen de boomen en op 1791 M. hoogte ook

de struiken. Dan tot op deze hoogte behoeft men niet te stijgen , om ta-

fereelen eener vreeselijke verwoesting te aanschouwen ; ook de lager gele-

gen dalen en berghellingen bieden dezen aan. De verweerde bergwanden

verheffen zich vaak loodrecht , de ruggen gelijken uitgestrekte puinhoopen,

de vele ketelvormige inzinkingen zijn meestal droog en hebben dan een

bijna schrikwekkend aanzien , of wel in de diepte ontwaart het oog hel-

dere bergmeren. Schijnbaar volkomen loodrecht , verheffen zich gra-

nietmassa's , in den vorm van naalden , torens of piramiden ; in diepe

kloven glinstert de eeuwige sneeuw en waarheen men den blik ook

wende , overal ontmoet men de grilligste vormen , een ware chaos van rot-
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sen en gesteenten. Kristalheldere beken snellen bruischend door de dalen

henen en vormen watervallen , die met donderend geweld op de lager ge-

legen granietmassa's nederploffen en ook die dalen zijn weder door de meest

romantische en zonderlinge rotsvormen omgeven, De grootste verheffing

bereikt de Taria in den Gelsdorfer Spitze , die tot een hoogte van 2647 M.

stijgt.
1

Ten O. van den Taria, neemt het breede , maar lage lergland der Oost-

Beskiden een aanvang. Het is even arm aan hooge toppen als aan passen.

Onder de vele vulcanische bergruggen , waaruit het is samengesteld , is

de meest bekende het Hegyallya-gëbergte , om den beroemden Tokayer
,

die aldaar gekweekt wordt.

Bij de Oost-Beskiden , sluiten zich de Woud-Karpatlien aan. Zij be-

staan uit een breede strook van hooge bergruggen , die , voor zoover zij

binnen de grenzen van den Bukowina , d. i. het Beukenlaud
,
gelegen

zijn
, met uitgestrekte beukenwouden zijn begroeid. Zij reiken tot aan

het Zevenburgsche hoogland.

Dat hoogland vormt een tegenstelling met dat van Noordelijk Hongarije.

Bestaat in het laatste de kern uit een hooggebergte , waaromheen zich de

hoogvlakte aansluit , hier vinden we een door heuvelrijen doorsneden pla-

teau , waaromheen hooge zandgebergten gelegen zijn. Langs de Oostelijke

en Zuidelijke grenzen strekken zich de Tramsyloanische Alpen uit , die

zich op den Zuid-Oostelijken hoek van het land , tot een hoogte van 2920

M. verheffen
,

terwijl de Westelijke en Noordelijke grenzen van het land

gevormd worden door het Zevenburgs-Lrts- of Bihar-gebergte.

Drie rivieren , de Szamos , de Maros en de Aloeta , stroomen door dit

vruchtbaar heuvelland , de laatste breekt bij den Bothenthurmpas (Roode

toren-pas), door het Zuidelijk randgebergte henen.

Van meer belang echter zijn de rivieren , die van de Oostzijde van de

Xarpathen , 't zij naar de Zwarte Zee , 't zij naar den Donau stroomen

Onder de eersten noemen we vooral de Dnjester, onder de laatste de Pruth

en de Sereth , met zijn zijrivieren de Moldawa en de Bistritza.

Op de Zuidelijke hellingen der Transsylvanische Alpen , die de Noorde-

lijke grens van Rumenië vormen
,
ontspringen een aantal rivieren , die al-

len evenwijdig loopen met de Aloeta en haar wateren naar den Donau afvoeren.

Tegenwoordig strekt zich tusschen de Zevenburgsche Karpathen en den

Balkan een laagvlakte uit , die door den Donau en de hierboven genoemde

zijrivieren wordt besproeid. In voor-historische tijden vormde zij een bree-

den zeeboezem , die door middel van de IJzeren Poort in het hedendaag-

sche Donaudal , met de groote binnenzee van Hongarije in verbinding stond.

Die zeeboezem stuwde zijn golven op tegen het goudrijke Bihar-gebergte
,

" dat uit zeer verschillende rotssoorten bestaande
,

zijn grootste hoogte be-

reikt in de Kukurbeta (1845 M.)

I. Carl Kollieriheijcr. Die hohe Taria. Teschen. 1876. 80.
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De Karpathen omsluiten, met de uitloopers der Alpen , de Hongaarsche

laagvlakte , die door den Donau en zijn zijrivieren wordt besproeid. Deze

hoogvlakte bestaat uit twee onderdeelen: de Boven-Hongttarsche- en de

Beneden-Hongaarsche vlakte , door het Hongaarsch Ertsgebergte en het

Bakonywoud van elkaar gescheiden. In de eerstgenoemde treffen we twee

bekende meren aan : het uitgestrekte Dalaton- of Plattenmeer en het pe-

riodiek verdwijnende Neusiedlermeer. De laatstgenoemde is het gebied

der puszten, die als het ware het begin vormen van die uitgestrekte grasvlak-

ten, die zich, over Zuid-Eusland, tot in het Westelijk deel van Azië uitbreiden.

Natuurschoon bezit de Hongaarsche laagvlakte volstrekt niet. Het een-

tonige eener onafzienbare vlakte
,
waarop zich hier en daar enkele booraen

verheffen , of wel een eenzamen kerktoren , die in de gloeiend heete lucht

schijnt te trillen , vermoeit het oog van den eenzamen wandelaar
,

terwijl

de doodsche stilte , die in de graswoestenij heerscht , ontzenuwend op hem

werkt. Toch heeft ook die majestueuze stilte en de onbegrensdheid der

puszta , haar poësie en de heerlijk schoone fata morgana , die hier dik-

wijls wordt waargenomen , strekt slechts om deze te verhoogen.

De Zuidelijke kust van de voormalige Hongaarsche binnenzee werd een-

maal gevormd door de Westelijke gebergten van het Balkan-schiereiland
,

die , zooals wij weten , tot het stelsel van het Karst-gebergte behooren.

Hieronder verstaat men het kalk-gebergte , dat zich uitstrekt over de Illy-

rische kroonlanden der Oostenrijksche monarchie, van af de mondingen der

Isonso tot aan de Golf van Quarnero. Het vormt de verbinding tusschen

het bergstelsel van het Thracisch-Illyrisch schiereiland en de Alpen en

wordt veelal aangeduid onder de namen van Jïdische- en Dinarische Alpen.

Het eigenlijke Karstgebergte strekt zich uit over een gedeelte van Kram
en over het littoraal , het schiereiland Istrië daaronder begrepen. Aan den

voet van dit gebergte ligt de belangrijke handelsstad Triëst, aan een open

zeeboezem
;

oostelijker vinden we, aan de golf van Quarnero, waarin vier tame-

lijk groote eilanden liggen, de eveneens belangrijke handelshaven Fiume.

Terwijl zich de vruchtbare vlakten langs de Adriatische zee, in den weel-

derigsten plantengroei verheugen , heerscht daar boven op de verblin-

dend witte kalkrotsen, van het 975 tot 1300 M. hooge Karstgebergte,

de somberste dorheid en woestheid. Deze keten bestaat voor het meeren-

deel uit hooge plateau's, die aan de zijde van de zee afdalen en of geheel

en al van aarde ontbloot , of slechts met een zeer dunne laag bedekt zijn.

Tevergeefs zoekt het oog een boom , een struik of een bron, het ontmoet

slechts naakte steenmassa's , die den woesten bodem der hoogvlakte bedek-

ken. Het Karstgebergte vormt een reusachtige, poreuse steenmassa en de

enkele stroomen , die er nog op ontstaan , hebben hoogstens een loop van

enkele kilometers, om vervolgens weder te verdwijnen.
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» Heeft men de laatste
,
spaarzaam met boomen begroeide heuvelen , die

in het Zuiden den gezichtseinder begrenzen , achter zich, dan betreedt men

langzaam sfijgende wegen
,
waarop nog enkele machtige stammen en een

vrij weelderig groeiend kreupelbosch hun bestaan vinden. Hier en daar

komen reeds groote rotsvlakten voor den dag
,
spiegelglad afgeslepen door

den nederkletterenden ïegen. Lichtgroene myrtenstruiken omkransen

deze vlakte en kleine hagedissen vertegenwoordigen het dierlijk leven. Naar

het Zuiden toe wordt het gebergte eentoniger. Uit een trechtervormige

opening treedt hier de Unz te voorschijn. Zich Noordelijk wendende ver-

dwijnt deze stroom , niet ver van Jakobawitz , in een kloof.

Maar hoe somber en eentonig deze berggroep wezen moge, het ontbreekt

haar niet aan allermerkwaardigste geographische verschijnselen. Immers in

den donkeren bergmuur, die zich in een Zuidelijke richting uitstrekt, ont-

moet het oog de zwarte openingen der wereldberoemde grotten. In de

nabijheid van de oude rotsvesting Luegg
,

zijn er niet minder dan vijf : de

groote Grot, de Slotgrot , het Belvedere-hol en de Boven- en Beneden-

Lokva-grot. Doch de beroemdste van allen zijn de Adelsberger- en Magda-

lena-grot. 1 Eerstgenoemde is vooral ook merkwaardig , omdat daarin een

soort van salamander voorkomt , die het gezichtsorgaan mist, welk dier, be-

halve in genoemde grot , noch slechts op Sicilis gevonden wordt.

Een ander alleropmerkelijkst verschijnsel , dat ook tot dit gebied behoort,

vormt het Zirknitzermeer , in het eene jaargetijde een vischrijk meer , in

het ander een weelderig vruchtbaar graanland. Naar het Zuiden toe, wordt

het tooneel wat meer afwisselend. Het is als ware die verbazingwekkende

steenklomp daar geplaatst , om het nietige menschenkind een beeld voor

oogen te stellen van den voorhistorischen strijd der elementen ,
die zeker

in grootschheid alles te boven gaat, wat onze phantasie zich kan voorstellen.

En terwijl alles in dwarrelende beweging is , wordt het als door een too-

verstaf tot stilstand gebracht , de felbewogen rotsmassa verstijft ,
zwarte

rotsblokken omlijsten blijvend een op zich zelf staand bergvlak
,

golvende

dalen vormen met golvende bergruggen een harmonische afwisseling en zoo-

ver het oog reikt wordt de horizont door die sombere
,

verstijfde reuzen

uit den voortijd begrensd.

Dat is de indruk, dien het Karstgebergte op den reiziger maakt. Maar

daar is meer. Dat natuurtafreel roept slechts een beeld van ontzieling
,

een beeld des doods voor den geest. Ontzettende kloven gapen aan de dorre

wanden, scherpe rotsblokken, van het gebergte afgescheurd, zijn bij hun val

diep in de dunne laag teelaarde ingedrongen. In de diepte strekken en-

kele armelijke boomen hun bijna bladerlooze takken omhoog, als wilden zij

het medelijden des hemels over hun ellendigen toestand inroepen.

En daarbij omringt den eenzamen wandelaar een stilte als die van het

graf; geen vogel doet hier zijn stem hooren. Hoogstens vangt zijn oog

het verwijderd gegons van insekten op , die in de brandende zonnestralen

rondvliegen. Daar gindsch, hoog boven zijn hojfd ,
strekt zich een getande

bergkam uit , als de rug van een reusachtige hagedis en hier en daar ver-

heft zich op die kam een verschrompelde naaldboom. Een droefgeestig ge-

1 Di-. A. Scl.midt. Die Grollen und Höhlen vo.i Adelsberg
,

Luegg, Planiua uud Laas. Wien

1854. 8o.
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krijsch verbreekt plotseling de stilte; het komt van een verdwaalde ekster

,

die uren aaneen haar klaaglijke tonen doet hooren. Of wel hoog in de

lucht weerklinkt het geschreeuw van een gier of het eentonig geklapwiek

van schuwe steenhoenders vermeerdert eerder de doodsche stilte dezer woes-

tenij , dan dat zij ze afbreekt.

Een brandende zon verzengt het gelaat , de huid bladdert onder de ver-

zengende hitte harer stralen en de scherpe
,
gloeiend heete steensplinters

dringen pijnlijk door de schoenzolen henen ! Mijlen ver in den omtrek is

geen dorp , zelfs geen huis te zien , of het moest zijn , dat het roode dak

van het eenzaam huisje van een spoorwegwachter er aan herinnert , dat

men zich nog in de bewoonde wereld bevindt.

Slechts op enkele punten wordt deze bergwoestijn door eene oase afge-

broken. Het zijn de zoogenaamde dalina's
,
trechtervormige inzinkingen

,

waarin het leven, als in een laatste toevluchtsoord, een wijkplaats heeft ge-

vonden. De bodem en de wanden van deze trechters zijn getooid met wei-

develden , bouwlanden en tuinen. Somtijds echter zijn deze inzinkingen

zoo klein , dat slechts eenige weinige boomen daarin plaats kunnen vin-

den. En als wekte het de verbolgenheid der natuur op, dat deze spaarzame

vruchtbare plekken de doodsche woestijn afbreken
,
spreekt zij hier van tijd

tot tijd haar krachtigste taal. Soms rollen vreeselijke donderslagen door

deze trechtervormige openingen , wier wanden ze honderdvoudig weerkaat-

sen en blauwe bliksemschichten hullen ze in een spookachtig licht. Of wel

de verzengende bora huilt tusschen de rotswanden en verschrompelt blad

en struik.
1

Keeds hebben we het Kimbrisch schiereiland leeren kennen , als een

voortzetting der Germaansche laagvlakte. Met het oog op de volkstam-

men
,

die het , sedert de oudste tijden , bewoond hebben , maakt het een

deel uit van Scandinavië
, onder welken naam men de drie historisch en

ethnographisch nauw verbonden rijken Denemarken, Noorwegen en Zweden
verstaat. De beide laatstgenoemden vormen te zamen Scandinavië en

eigenlijk bestaat Noord-Europa alleen uit dat schiereiland , daar het , uit

een geographisch oogpunt
, op zich zelve staat. Want wel behooren na-

tuurlijk ook het Noordelijk deel van Eusland, het door de Lappen be-

woonde schiereiland Kola
, Finland en de meer oostelijk gelegen streken,

i. Wanderer. 9 Augusl. 1872.
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die door de golven der Noordelijke IJszee en van de Witte Zee bespoeld

en door Samojeden-stammen bewoond worden, tot Noord-Europa, doch

dit gebied hangt met Oost-Europa zoo samen , dat het moeilijk daarvan

gescheiden kan worden. Daarentegen brengen wij het geïsoleerde IJsland

tot dit gebied, ofschoon wij er reeds, bij de beschouwing van West-Europa,

enkele woorden aan wijdden.

Het Scandinavisch schiereiland , dat op gelijke lengte ligt als Italië
,

strekt zich over 15 breedtegraden uit. Aan de Westzijde wordt het be-

spoeld door den Atlantischen Oceaan , aan de Oostzijde door de Oostzee
,

waarvan het Noordelijk deel gevormd wordt door de Bothnische golf. Aan

den ingang van deze golf liggen de Alands-eilanden , een archipel, zooals

er geen tweede bestaat , in zooverre als nergens de eilanden zoo dicht op

elkander liggen. Meer naar het Zuiden vinden we de Zweedsche eilanden

Gottland
, met zijn 65 M. hoog kalkplateau en Oeland, dat door den sinal-

len Kcdmar-Sond van het vasteland is gescheiden. Het Scandinavische

Schiereiland is van het Kimbrische gescheiden, door het Skageruk, dat als

Golf van Christiania
, een vrij diepen inham in Noorwegen maakt en het

Kattegal. Laatstgenoemde zeestraat staat met de Oostzee in verbinding

door de Sond
, de Groote Belt en de Kleine Belt. Deze drie zeeëngten

zijn allen ondiep en in weerwil van den sterken stroom , die van uit de

Oostzee naar de Noordzee loopt , is toch nog het eerstgenoemde vaarwater

het meest bruikbare.

Zoowel aan de West- als aan de Oostzijde van het Scandinavisch schier-

eiland treft men fjordenvoroiing aan, doch aan de Oostzijde zijn de voormalige

fjorden , door een breede strook vlak land van de zee gescheiden.

Van af Christiania tot aan Stavanger hebben de fjorden nog slechts een

geringe uitgestrektheid. Alleen de Lyse- fjord ,
bij laatstgenoemde handels-

stad
,
dringt vrij diep het land binnen. Van daar af echter is de kust als

vaneen gereten en komt overeen met de Westkust van Schotlaud. Ze is

omzoomd door een ontelbare menigte klippen en rotseilanden , die allen

beschouwd kunnen worden als van het vasteland afgescheurde stukken. De

meest belangrijke insnijdingen , in het Zuidelijk deel van Noorwegen ,
zijn

de Hardanger- en de Sogne/jord. Niet alleen boven , maar ook beneden

den waterspiegel verheffen zich de rotsen , die deze fjorden begrenzen
,

bijna loodrecht.

Naarmate men de pool nadert
,

schijnt de breedte dier fjorden toe te

nemen , en vooral blijkt dit , zoodra men den poolcirkel overschreden heeft.

Daar strekken zich de eilanden en skaaren , tot op 50 kilometers afstand

van het vasteland uit. ïallooze klippen, die nagenoeg tot aan de oppervlakte

van het water stijgen , doen bij een eenigszins sterken wind een vrees-

lijke branding ontstaan.

Op 67° 30' N.B. neemt een gordel van grootere ,
bergachtige eilanden

een aanvang. Het zijn de Lofodden
,
waarop elk jaar tal van visschers aan-
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leggen om op de nabij liggende zandbank op kabeljauw te visschen. Hier

treffen we tusschen de eilanden Moskoe en Mosköenas, den beruchten maal-

stroom aan, die -vooral gevaarlijk is, wanneer het stormt uit het Noord-Westen.

Maar niet alleen is deze kust rijk aan eilanden , ook de fjorden-vorming

wordt hier steeds meer volkomen. Noemenswaardig zijn, zoowel wegens

hun lengte als breedte, de Lyngènfjord , de Kvenangfjord , de AUenfjord,

de Vorsangerfjord , de Laxfjord en de Tanafjord Aan het Westelijk

uiteinde van den Vorsangerfjord, op het eiland Mageroe
, stijgt Europa's

Noordelijk uiteinde, de JSoordkaap, tot een hoogte van 308 M. steil omhoog. 1

Tengevolge van den invloed van den warmen golfstroom , die zich tot

aan de Westkust van Noorwegen uitstrekt , hebben deze kusten een mild

klimaat , althans met het oog op de hooge breedte
,
waarop zij gelegen

zijn. Zichtbare waterdamp stijgt uit zee op en wordt door de Westenwin-

den landwaarts ingevoerd. Maar zij kunnen niet over de hoogvlakte he-

nen strijken en daardoor ontstaan overal bergmeren , die hun wateren
,

na een onstuimigen loop , weder naar de zee terugvoeren. 2

Het Scandinavisch Schiereiland bestaat uit een reusachtig rotsplateau
,

dat zich aan de Westzijde , in het koningrijk Noorwegen , tot een berg-

land verheft , dat steil naar den Oceaan afdaalt. Eigenlijke bergketenen

komen er niet voor , want zelfs de hooge samenhangende bergruggen , die

onder den naam van kjölen , de grensscheiding zouden vormen tusschen

Zweden en Noorwegen , bestaan alleen in de verbeelding. Immers overal

zijn de bergmassa's door dwarsdalen afgebroken. De Oostelijke grens dier

hoogvlakten loopt ongeveer evenwijdig met de Westkust, van 80 tot 100

km. daarvan verwijderd. Eerst bij Jaderen (58° 50' N.B.) wijken de rots-

massa's van de kust terug. Doorreist men dus het schiereiland van het

Westen naar het Oosten , dan bereikt men al spoedig eene hoogte van

130 M., daarop voert de weg over eene hoogvlakte en vervolgens daalt

men
,
langs zacht glooiende hellingen , naar de Oostkust van Zweden af.

3

De breede bergvlakten , die den naam van fjelden dragen
, hebben in het

Noorden eene gemiddelde hoogte van 490 tot 650 M., in het midden en

Zuiden een van 800 tot 1130 M. Hier en daar verheffen zich hierop op

zich zelf staande berggroepen en toppen. Onder de laatsten noemen we de

Sulitèlma (1625 M.), de Snóhattan (2340 M.), de Skagtolstind (2310 M.)

en de Store Galdhöpig of IJmesfjeld (2663 M.). Laatstgenoemde top is

niet alleen de hoogste rotsmassa van Scandinavië , maar zelfs van geheel

Noord-Europa. Zij verheft zich te midden van een hooge berggroep , die

in den laatsten tijd , den naam van Jotunfjeld ontving.

1. Over de gesteldheid der Noorweegsche kusten, zie men: A. Bibe. Kitsten und Meer Norwe-

gens. Golha. 1860. io.

2. C. Schreiber. Lehrbuch des geographischen Anschauungs und Denkungs-unterrichs.

3 A. Bibe. Küsten und Meer Norwegens.



Geen gebergte van Europa overtreft het Scandinavische in woestheid en

verheven schoonheid. Ja , in dat opzicht , staat het zelfs boven de Alpen.

Het is, niet minder dan dit gebergte, sterk ingesneden , vol schrikwekkende

afgronden en diepe kloven
,

rijk aan bergmeren , door loodrechte rotswan-

den ingesloten , en aan bekoorlijke beken en rivieren , die verbazingwek-

kende watervallen vormen. Machtige gletschers en lawinen komen zoowel

hier als ginds voor. Doch door de smalle en diepe dalkloven , die in deze

kolossale bergmassa als het ware in het niet verdwijnen , is het voorkomen

van dit gebergte en daarmede de indruk , dien het maakt geheel anders

dan bij elk ander. Is de Noorman uit zijn enge dalkloof of uit den fjord

naar den rug van het gebergte opgestegen, dan strekt zich aan alle zijden

om hem henen de eindelooze heide uit. Geen bergruggen, geen zichtbare

inzinkingen breken de eentonige vlakte.

»Heide" , zeiden we. Want wel beteekent het Koorweegsche woord

«heide" , 't zelfde wat ons »heide" beteekent , d. i. een groote , woeste

,

meestal boomlooze vlakte , maar daar zulke vlakten in Noorwegen alleen

op de hooge bergruggen gevonden worden , zoo heeft dat woord langza-

merhand een ruimere beteekenis gekregen en verstaat men onder »heide"

niet alleen de naakte hoogvlakten , maar ook alle mogelijke bergmassa's.

De uitdrukking »de heide overtrekken", beteekent in Noorwegen van

uit een dal of fjord den bergrug overtrekken , wanneer deze zich boven

de grens van het houtgewas verheft. Stijgt men niet boven die grens
,

dan gebruikt men de uitdrukking »over skagen" , d. i. door het woud trek-

ken. Hebben die boomlooze vlakten een groote uitgebreidheid , dan hee-

ten ze vviddene."

Nu is het trekken over de heide geen kleinigheid. Om zich een denk-

beeld te vormen , van alle de gevaren , die op zulk een tocht dreigen en

van het schrikwekkende , waarmede zij gepaard gaat , moet men dagen

lang op die bergpaden hebben rondgezworven , of ten minste goede be-

schrijvingen van zulke tochten gelezen hebben.

In de meer Oostelijk gelegen deelen van Noorwegen , heet een tocht

over het gebergte , een tocht »over Kjölen.'" En deze spreekwijze heeft

het verkeerde denkbeeld doen ontstaan , als zou zich tusschen Noorwegen

en Zweden , een grensgebergte uitstrekken.

Die eigenaardige vertikale vorm van het Scandinavisch schiereiland heeft

natuurlijk ook grooten invloed uitgeoefend op zijn hydrographischen toe-

stand. Al die plateau's toch bevatten een onnoemlijk aantal grootere en

kleinere meren.

Over het ontstaan dier meren hebben we reeds gesproken. Zij allen

zenden naar de Oost- of Westzijde talrijke stroomen uit. Natuurlijk

kunnen de laatsten alleen aan de Oostzijde , dat is in Zweden, een eenigs-

zins belangrijke ontwikkeling verkrijgen. Veelal echter zijn het ook hier

niets anders dan reeksen van meren , die door korte , snelvlietende stroo-

men met elkander in verbinding staan , welke laatsten op tal van plaatsen,

trotsche en schilderachtige watervallen doen ontstaan. Zoo als van zelve

spreekt
,

geldt dit nog meer van de rivieren , die zich naar het Westen
,
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dan van die, welke zich naar het Oosten wenden, omdat aan de Westzijde

de helling zooveel steiler is. Niet zelden komt het daar voor , dat de wa-

termassa eener rivier in eens van eene hoogte van eenige honderden me-

ters nederstort. De Noorweegsche watervallen doen dan ook, in grootsch-

heid , voor die van de Alpen niet onder. Ja , zelfs zoekt men in ons ge-

heele werelddeel te vergeefs naar watervallen , die vergeleken lsunnen wor-

den met een Ringedals- en Böring-Fosz , in den Hardangerfjeld, die een

hoogte heeft van 292 M. of een Rjukan-Fosz , in Telemarken , 162 M.

hoog , die aan de kolossale wolken van water , die bij zijn val opstijgen
,

de zeer eigenaardige benaming van »den rookenden val" gekregen heeft.

Om een denkbeeld te geven van de natuur van hot Noorweegsche berg-

land , meenen we niet beter te kunnen doen dan door een Fransch reizi-

ger , Paul Riant
,
sprekende in te voeren , waar hij zijn tocht op het Tinn-

meer , naar den zooeven genoemden waterval beschrijft. Al de eigenaardige

moeilijkheden , waarmede de reiziger in Noorwegen te kampen heeft, doet

hij duidelijk uitkomen.

»Aan de steile oevers van het Tinn-meer is nauwelijks ruimte genoeg

voor de kleine gaard van Tindsat en een hem omringenden, haveloozen tuin.

De schamele hut wordt bewoond door een kindschen grijsaai-d en twee vrou-

wen, die er walgelijk vuil uitzien. Dezen menschen aan het verstand te brengen,

dat men een schuit wenscht om het meer over te steken en paarden tegen

den volgenden morgen , heeft heel wat voeten in de aarde. Want al be-

grijpen ze het nog zoo goed
,

zij kijken den reiziger aan, als vatten zij er

niets van en daar intusschen de schuit niet kwam opdagen , zdt er voor

ons niets anders op , dan ons aan den oever van het meer neder te vleien

en kalm te wachten op de dingen , die komen zouden.

In waarheid is geen land zoo geschikt om zijn geduld te oefenen als

Noorwegen. Spreekt gij een boer eenigszins barsch
, gebiedenderwijze aan,

dan keert hij u eenvoudig den rug toe. Doet gij hem een beleefde vraag,

dan staart hij u half wezenloos aan
,
spreekt hoogstens twee of drie woor-

den , die u geheel en al in de onzekerheid laten en gij kunt afwachten of

hij u begrepen heeft en aan uw verzoek voldoen wil. Maar met geduld

komt men toch tot zijn doel en zoo gij hem slechts den tijd gunt , zal hij

eindigen met u van dienst te zijn.

Zoo was het ook thans. Na verloop van ongeveer een uur kwam een

boot met twee schippers bemand op ons af. Terwijl zij in het achterste

gedeelte van de boot zitten , wordt het voorste gedeelte ingenomen door

een hoop berkentakken. Eenige daarop geworpen dekens en reiszakken

mogen al geen donzig bed geven , ze vormen althans een dragelijke lig-

plaats. Het ergste is maar de gedwongen rust , waartoe men veroordeeld

is. Wil men zich omkeeren of gaan verleggen , dan wordt men onmidde-

lijk door de schippers tot de orde geroepen
,
wegens de niet ongegronde

vrees , dat de boot haar evenwicht verliezen en omslaan mocht.

De schoonheid van de vaart echter vergoedt al deze ongemakken. Om-
geven door granietwanden van 700 M. lengte, glinstert de kalme oppervlakte

van het meer bij het licht der zomeravondzon. Hier en daar doemen kleine

eilandjes op , met sombere pijnbosschen begroeid, terwijl nederige visschers-

hutten , die men alleen te water bereiken kan , zich als 't ware tegen de



steile rotswanden trachten te verschuilen. Onze schippers legden aan een

dier hutten aan, wier bewoners ons de höre, d. i. een soort van zalm aanboden.

Intusschen begon langzamerhand de nacht te dalen ; de stilte neemt nog

toe en wordt alleen van tijd tot tijd afgebroken , door de tegen elkander

botsende dennenstammen , die in menigte op het meer ronddrijven. Tegen

elf uur 's avonds bereikten we kaap Ilaakenals
, de grensscheiding tus-

schen het Tinn-meer en zijn Westelijken arm de Vestfjord. De aldaar

gevestigde postmeester had ons wel willen overreden bij hem te blijven
,

doch de nacht was zoo schoon , dat wij besloten onzen tocht voort te zet-

ten. De boot gleed weldra over den Vestfjord henen en spoedig ontscheep-

ten wij ons bij de kleine kerk van Moei. Begeleid door onze schippers
,

die onze bagage droegen , betraden wij de vallei van Vestfjordal, die door

den onstuimigen Maan doorsneden wordt.

Niets gaat boven de kalmte van een zomernacht in het Noorweegsche

bergland. De zon , wier stralen slechts voor enkele oogenblikken den

besneeuwden top van den Gausta verlaten, hulde de hellingen der bergen,

die de Noord -Westelijke grens van het dal vormen, in een schemerachtig

licht. Het overig gedeelte der vallei lag verzonken in de schaduw , maar

in een schaduw, die niet zwaar genoeg was, om te beletten , dat men van

alle voorwerpen , de omtrekken duidelijk onderscheiden kon. En ter rech-

terzijde , achter het berkenbosch verscholen , bruischt de rivier en 't is alsof

zijn eenigszins verwijderd gebulder, de kalmte van het geheel nog verhoogt.

Nog dienzelfden nacht wenschten wij Dal te bereiken , de eenige gaard

van beteekenis , die in deze vallei gevonden wordt.

Dal vormt , als het ware , het middelpunt van de meest beroemde streek

van Telemarken , en wordt dan ook jaarlijks door vele touristen bezocht.

Om van hieruit een uitstap te maken , moet men echter minstens een dag

of drie vertoeven , daar er 24 uren verloopen eer men de dikwijls op groote

afstanden ronddoolende paarden krijgen kan. Dan kan men van hieruit

de Ejükan bezoeken en den terugweg nemen over de fjelds van den Gausta,

bekend door de versteende bruiloft. Wij echter , die geen tijd hadden op

die snelvoetige dieren te wachten, ondernamen te voet den tocht naar den

waterval. "

Onder geleide van een gids
,
begaven wij ons dan , 's morgens tegen

zes uur op weg. De door berkenboomen beschaduwde weg loopt langs de

grazige weiden van den Maan. Op een afstand van zes kilometers van

Dal wordt de vallei nauwer. De rivier , die men nergens over meer dan

honderd meters afstand kan overzien , slingert zich als een zilveren band ,

die hier en daar door het berkenbosch heenslingert , door de vallei. Lang-

zamerhand stijgt men hooger. Aan den Mjösrand gekomen , strekt zich

een heerlijk schoon landschap aan alle zijden uit. Aan de rechterzijde

,

teekenen zich de trotsche omtrekken van den Gausta scherp tegen den

horizont af, die door de fjelds van den Tinn begrensd wordt. Ter lin-

kerzijde daalt een bruischende stortvloed van het gebergte af, die als met

greote sprongen van de eene rots op de andere voortschrijdt. Dit is de

Ejükan. Waarlijk , het verwondert ons niet , dat de bijgeloovige Noord-

sche bergbewoner tal van legenden aan dit oord vastknoopt , dat hij van

tijd tot tijd, tusschen de wolken van schuim en waterdamp , de bleeke
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Schim ziet opdoemen van de rampzalige bruid , die haren lang verwachten

bruidegom in dezen maalstroom zag omkomen !

Men stelle zich voor een loodrechten muur van graniet van 600 M. hoogte.

De rivier, die hooger op reeds tal van watervallen heeft gevormd, daalt

hier met twee forsche sprongen naar beneden. Onder een donderend ge-

raas , ploft de watermassa op den granietbodem neder , die deze vreese-

lijke natuurkracht geen weerstand heeft kunnen bieden , zoodat zich een

ontzaglijk bassin gevormd heeft.

Niet ten onrechte heeft deze koningin der Noordsche watervallen een

groote reputatie. De massa der wateren , die hier nederplofl'en, de hoogte

van den val en niet het minst de indrukwekkende omgeving
,
stempelt

het geheel tot een tafreel
,
eenig in zijn soort. 1

.

Wat echter bij de bergen van Scandinavië vooral onze opmerkzaamheid

tot zich trekt , is de ontzaglijke oppervlakte , die ze beslaan. De Alpen-

keten b. v., aan de West- en Noordzijde gemeten , heeft van de Eiviera di

Ponente , aan de Middellandsche Zee , tot aan de Donauvlakte bij Weenen,

eene lengte van 1190 km. De Westelijke zoom van het Scandinavisch

gebergte daarentegen , van kaap Lindasnaes tot aan de Noordkaap is niet

minder dan 1830 km. lang. De geheele bergmassa bedekt een grondvlak

van 523000 km., d. i. 55000 meer dan de Alpen
,
Apenijnen en Pyre-

neeën te zamen.

Ir. den regel hebben velen van de uitgebreidheden van landen
,
bergen,

enz. een verkeerd denkbeeld. De oorzaak daarvan ligt voor de hand. In

onze school-atlassen toch
,

zijn de verschillende deelen der aarde in zeer

ongelijke verhouding weergegeven. De kaart van Azië beslaat dezelfde

oppervlakte &ls die van Europa en daardoor schijnt het alsof de groote

stroomen van Siberië , den Rijn niet in lengte overtreffen. Zoo gaat

het ook met Scandinavië. Het blad van dit schiereiland is niet grooter

dan dat van het Pyreneesch schiereiland
,
Frankrijk

,
Engeland of Turkije

en zoo komen b. v. ontzaglijke zeeboezems als de Mjösen of de Faemund,

die het meer van Genève en de Bodensee ver in grootte overtreffen , als

onbeteekenende golven voor. De Sognefjord — om een ander voorbeeld

te noemen — heeft een lengte van 220 km., dat is een afstand van Mun-

chen tot Heidelberg , van Tirol tot Verona of van Rotterdam tot Groningen.

Het Gudbrandsdal strekt zich uit over een lengte van 3V2 breedtegraad.

Wat zijn bij zulke afstanden de afmetingen van het Inn- of Rhönedal , in

de Alpen.
2

.

Scandinavië is , tot op een hoogte van 1000 M., voor een groot deel

met dichte wouden bedekt , die in den laatsten tijd meer en meer ver-

1. P. Rians. Voyage dans les états Scandinaves. Tour du Monde. 18G0. Ie Sem. p. 74—78.

2. M. Ruilh. Beil. zur Allg. Ztg. 6 August. 1876. No. 219,
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minderen , zooals dat bijna overal het geval is. Jaarlijks worden belang-

rijke hoeveelheden hout uitgevoerd en de vele bergstroomen maken dien

uitvoer gemakkelijk. Want al zijn dezen ook niet bevaarbaar , dan nog

bewijzen ze in dat opzicht belangrijke diensten , daar men de van takken

ontdane boomstammen de rivieren af laat drijven , door stroomversnellin-

gen en over watervallen henen.

De bevolking heeft zich , even als dat het geval is in de Alpen , in de

open plaatsen langs de rivierdalen nedergezet. Naar het Oosten en Zuiden

toe wordt het land vlakker en biedt, door zijn grasrijke weiden, een uitne-

mende gelegenheid aan tot beoefening der veeteelt. Dan ook de landbouw

wordt hier niet zonder goed gevolg beoefend en ooftsoorten , als rogge
,

gerst , haver en aardappelen , komen hier en daar tot op den 64en breed-

tegraad voor. Tot op die breedte strekt zich het Zuidelijk deel van Zweden

uit , dat uit twee landschappen bestaat , Soealand , het eigenlijke Zweden

en Götaland of Gothland , welk laatste gewest , het meest Zuidelijk ge-

legen en tegelijkertijd het schoonste en volkrijkste is.

Dit deel van Zweden , dat zich ten Z. van den Dal-Elf uitstrekt, is een

gebied, dat zich door een buitengewonen rijkdom aan meren onderscheidt. Behal-

ve een groote menigte kleinere waterbekkens, treffen we hier de drie groote

Wener- , Wetter- en Malar-meren aan. Inzonderheid het laatstgenoemde

is vermaard om zijn schoonheid en schilderachtige omgeving. Daarin liggen

niet minder dan 1300 eilanden. Aan de monding van dit meer, daar waar

het zijn wateren in de Oost-Zee uitstort
,

ligt Zwedens schoone hoofd-

stad Stockholm.

Zoowel in Noorwegen als in Zweden , wordt de ligging der steden be-

paald door de geographische gesteldheid van het land. In het eerstgenoemde

rijk, konden zij slechts aan de kusten ontstaan. Daar liggen dan ook

Chriêtidnia, Christiansand, Stavanger, Bergen, Christiansund, Throndhjem,

Tromsö en Hammerfest. In Zweden vinden wij de meest belangrijke

plaatsen , ook wel inzonderheid aan de kusten , maar in het algemeen in

het bevoorrechte Zuidelijk deel. Ten Z. van den Dal-Elf toch vinden we

de hoofdstad Stockholm, de akademiestad Upsala
,
Norrköping , Kalmar

,

Lund , Rarlskrona , de voornaamste haven der Zweedsche marine Malmö,

Góteborg
,
Jönköping , Mexiö en Orebro. Ten N. daarentegen van genoemde

rivier treffen we slechts weinige plaatsen aan van eenige beteekenis, zooals

de steden Gefle en Falun
, die haren bloei te danken hebben aan de in de

nabijheid liggende kopermijnen.

Het karakter van het Zuidelijk deel van Zweden leeren wij het best

kennen
, op een vaartocht door het binnenland '. Nadert men Zweden

van uit Denemarken , door plaats te nemen op de stoomboot van Kopen-

1. Zie hierover: Emil J. Jonas. Illustrirtes Reise- and Skizzenbuch fiir Sch weden. Berlin.

1875. 8o. 2e Aufï.

In 1876 heefi dezelfde schrijver een dergelijk werk over Noorwegen in het licht gegeven.
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hagen naar Malmö, dan wordt men onwillekeurig getroffen door het ter-

bazend groote contrast tusschen de Zweedsche en Deensche kusten. Prij-

ken de laatsten, die zacht glooiend oploopen, niet den weelderigsten plan-

tengroei, die van Zweden hebben een meer trotsch voorkomen, maar tevens

zoo somber en dor, dat hun aanblik den reiziger bijna den moed benemen

zou, om het daarachter liggende binnenland te betreden. Trouwens wan-

neer men zich bepaalt tot dat gedeelte van Zweden, dat gewoonlijk be-

reisd wordt, dan doet men wel, wanneer men zijne verwachtingen niet te

hoog spant. Wel zijn er een aantal schoone punten, zooals Stockholm, met

zijn naaste omgeving ; wel wordt de indruk van de Trollhatta-watervallen

niet gemakkelijk uitgewischt, maar beschouwt men het land in zijn geheel,

dan mogen hier en daar fraaie partijen opdoemen, eigenlijk schoon en grootsch

is Zuidelijk Zweden niet ; daarvoor is dit gedeelte te vlak en biedt boven-

dien de flora te weinig afwisseling aan. »Van Malmö uit," aldus een

anoniem reisbeschrijver, »voerde mij mijn weg naar het op de Zuid-Oost-

kust gelegen Karlskrona, de ligplaats van de Zweedsche oorlogsvloot. Ik

besloot, om een tamelijk langdurige en vervelende zeereis te mijden, per

spoortrein te reizen, ofschoon men daardoor genoodzaakt is een vrij groo-

ten omweg te maken.

Eenige uren achtereen rijdt men door de vlakte van Schonen, die in

vruchtbaarheid weinig achterstaat bij de meest gezegende streken van

Midden-Duitschland. Ja ware het niet, dat de wijnstok ontbreekt en ook

de ooftboomen slechts spaarzaam voorkomen, dan zou men zich in Wür-

temberg of Baden verplaatst kunnen wanen. Gedurende meer dan drie

uren, behoudt het landschap dat zelfde karakter. Dan echter wordt de

omgeving een geheel andere. Meer en meer begint de streek boschrijk

te worden. Het duurde niet lang of de trein liep de Skog, d. i. de oor-

spronkelijke wouden binnen. Van 10 uur in den morgen, tot 9 uur

's avonds, bevonden we ons te midden dier dichte bosschen, die slechts op

enkele weinige punten, worden afgebroken, deels door kleine gehuchten en

spoorwachterswoningen, deels door meren, die een aangename afwisseling

in deze donkere bosschen aanbieden.

De skog heeft een uiterst woest en bar voorkomen. Deze bosschen toch

bestaan meestal uit naaldboomen. beuken en elzenboomen, slechts spaarzaam

afgewisseld met eiken. De bodem is bedekt met mosplanten, varens en

heidekruiden. Zij vormen echter slechts een dunne laag. Daaronder ligt

de harde granietbodem, die hier en daar in kleine, doch stoute groepen

te voorschijn treedt.

Nu is de aanblik van die bosschen in de verste verte niet te vergelijken

met de dennenwouden, die we in sommige streken van ons vaderland

aantreffen. De laatsten toch trekken aan door hun ordelijkheid en — we

zouden bijna zeggen — door hun eigenaardige zindelijkheid. Geheel anders

is dit met de Zweedsche bosschen. Dezen vormen een beeld van de meest

onmogelijke verwarring. Hier liggen boomstammen, takken en twijgen,

in een bonte mengeling door elkander
;
gindsch wijzen groote, zwarte plek-

ken, de plaatsen aan, waar men, door middel van het vuur, het struik-

gewas heeft opgeruimd en spookachtig verheöen zich daaromheen zwartge-

brande stammen van 4 tot 6 voet hoogte.
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Maar vooral de afwezigheid van menschelijke woningen maakt een on-

beschrijfelijk benauwenden indruk. Te vergeefs zoekt het oog ergens

eenig teeken van leven ; 't is als ware deze streek geheel uitgestorven en

alleen het stampen en snuiven der locomotief of het gillend gefluit van

de stoompijp verbreekt de doodsche stilte, die hier alom heerscht.

En toch zijn er ook in deze bosschen streken, waar de mensch zich woon-

plaatsen heeft uitgezocht. Na een paar uren sporens, begon ik — niet

zonder een gevoel van medelijden, voor de vrijwillige bannelingen der men-

schelijke samenleving, die ze bewonen — hier en daar, op groote afstanden

van elkander, kleine, roodgeschilderde huisjes op te merken, waaromheen

een grooter of kleiner stuk bouwland, waarop aardappelen, gerst en rogge

geteeld wordt. Onbeschrijflijk groot is de moeite, die het kost, zulk een

armelijk stukje bouwland te ontginnen. Immers niet alleen moet de bo-

dem van hout en struikgewas ontdaan worden, ook moet de steenharde

grond door uitgraving voor landbouw geschikt worden gemaakt. De uit-

gehouwen blokken steen worden rondom zulk een nederzetting op kunstige

wijze opgestapeld en vormen steenen wallen, van 3 tot 4 voet hoogte, die

dienen moeten, om den bebouwden grond tegen het groote en kleine wild te

beschermen. En na al dien moeitevollen arbeid levert zulk een kunstmatige

akker nog slechts een tamelijk beschot op. Soberder loon en zwaarder

arbeid zijn moeilijk te bedenken. En toch gevoelen die eenzame boschbe-

woners zich meestal innig gelukkig te midden hunner wouden, die hen

zagen geboren worden, die eenmaal hun graf overschaduwen zuilen en die

ze slechts bij hooge uitzondering verlaten.

Van Karskrona reisde ik naar Jönköping. Tot Alvestad moest ik den

zelfden weg volgen, als op mijn heênreis en van hier af tot in de nabij-

heid van Jönköping biedt de reis al weder weinig afwisseling aan. Altijd

weder de eentonige skog, die een Italiaansch roover zou doen watertanden,

al zou zij hem ook niet in de gelegenheid stellen, op eenigzins nette wijze,

in zijn onderhoud te voorzien.

Doch naarmate men Jönköping nadert, komt er wat meer afwisseling.

Op ongeveer 4 uren afstand van deze stad overschrijdt de spoorweg de

waterscheiding tusschen de Zuidelijke vlakte en het gebied van het W et-

term eer. Van dit punt af, tot aan het station Jönköping daalt de baan

220 M. en dit deel van den weg leverde bij den bouw van de lijn

bijna onoverkomelijke hinderpalen op. Ijzerharde rotsmassa's moesten

doorboord, breede kloven overbrugd worden. Na nog een half uur spo-

rens, verheft zich aan de linkerzijde de trotsche Taberg, terwijl aan de

rechterhand de schoone Hitsquarna, van uit de hoogte nederblikt op het

vriendelijk dal aan haren voet. Kort daarna maakt de weg een bocht en

plotseling ziet men het Wettermeer voor zich. Aan den Zuidelijken oever

verheft zich Jönköping, te midden van weelderige bouw- en weilanden en

spiegelt zich in de donker blauwe wateren van het meer. Aan de Oost-

en Westzijde verheffen zich heuvelrijen, die zich in een nevel verliezen.

In de stad aangekomen snelde ik, ofschoon ik mij slechts een paar uren

alhier kon ophouden, zoo spoedig mogelijk naar den oever van het meer,

om althans nog eenige oogenblikken het verrukkelijke schoone tafereel te

genieten en onwillekeurig verrees het beeld van den Bodensee mij voor den
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geest. En waarlijk het zou moeilijk zijn te beslissen, welke van deze wa-

terpartijen het in schoonheid wint. Zeker de heuvelreeks op de oevers

van het Wettermeer komt niet in vergelijking met de Alpen, die het meer

van Constanz zooveel bekoorlijks bijzetten, maar daarentegen kan dit meer

op zich zelve niet in vergelijking komen met den blauwen waterspiegel van

het Wettermeer, dat zich, van het Z. naar het Noorden, over een lengte

van 126 km. uitstrekt, bij een breedte van 22—37 km. 1

Een geheel ander karakter dan het tot dusverre beschreven gebied, heeft

het zoogenaamde Lapland, dat ingenomen wordt door het Noordelijk deel

van Noorwegen en Zweden en het Noord-Westelijk deel van Rusland, het

vaderland van het rendier en van de eidergans. In Noorwegen strekt het

zich uit over het stift Tromsö en het Noordelijk deel van Throndhjem, in

Zweden beslaat het het grootste gedeelte van Norrland. Dit schaarsch

bevolkte gedeelte van het rijk bestaat uit Afelemark, Umeamark. Pitea-

mark, Lidea- en Tomeamark en Lappmark.

Sedert meer dan twee eeuwen is men bekend met de groote schatten,

die vooral in het tot de provincie Norbotten behoorend gedeelte voorhanden

zijn. Niet alleen toch treft men hier bosschen aan, die een oppervlakte

innemen van 13800 km., maar inzonderheid zijn de bergen rijk aan

metaal, vooral aan ijzererts, dat niet minder dan 90% zuiver ijzer bevat.

Dat erts wordt hier te zamen met gneis gevonden, doch heeft beter dan

het laatste aan den tand des tijds weerstand geboden.

Zweedsch Lapmarken vormt een groote hoogvlakte. De hoogste deelen,

die in het Westen en Noorden gelegen zijn, dragen den naam van fjatten.

Naar het Oosten toe, loopen zij met vrij steile terrassen af. De eerste

terrassen zijn woest en kaal, daarop volgt een weelderig woudgebied. In

de nabijheid van de Bothnische goli, gaan deze terrassen in heuvelland over.

In de hoogere deelen is alle landbouw onmogelijk. Immers zelfs mid-

den in den zomer stijgt de thermometer zelden boven het vriespunt. Al-

leen in enkele kloven en op zeer gunstig gelegen hellingen, is wat arme-

lijk struikgewas te vinden, terwijl daar, waar groote meren gunstig werken,

op de oevers soms een soort berkenbosch gevonden wordt. Toch zijn deze

streken niet geheel en al van plantengroei beroofd. Hier en daar ziet men

uitgestrekte velden met gras — al is het dan ook wat schraal en armelijk —
en daartusschen tiert een veelkleurige flora, die door kleinheid en sierlijk-

heid der vormen zich onderscheidt. Maar vooral de mossoorten moeten ge-

noemd worden en onder dezen in de eerste plaats het rendiermos, dat ook

op naakte rotsen groeien kan en zelfs op de grenzen der eeuwige sneeuw

het weelderigst tiert. En die plant is een groote zegen voor deze zoo on-

herbergzame streken. Zij maakt ze bewoonbaar, wat ze niet zouden zijn,

wanneer aan dit gebied het rendier ontnomen werd.

1. Schwab. Merk. 25 N'ov. 1875.
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Op de fjallen volgt, zooals wij reeds zeiden, het woudgebied. Dit gebied wordt

bepaald door een lijn die men over Arjeplong, Gellivara, den Kalixelf tot

Vittangi, naar Pajala trekken kan. Deze grens van het woudgebied vormt

echter nog niet de grens van den boomgroei ; want ook ten JST. van deze

lijn komen in de rivierdalen, grootere en kleinere bosschen voor van naald-

boomen en berken.

Bij dit woudgebied sluit zich het bebouwbare en bebouwde kustgebied

aan. In tegenstelling van de Zuidelijke deelen van het rijk, heeft hier de

bodem een helling naar het Noorden. De bodem van dit gebied bestaat

grootendeels uit aardlagen, die door het rivierwater van de hoogere dee-

len zijn aangevoerd. Over het algemeen is hier de grondgesteldheid alles

behalve ongunstig. Wel vindt men hier en daar boschrijke moerasstreken,

maar daar staat tegenover, dat men er ook weer uitgestrekte landstreken

aantreft, die beter voor landbouw geschikt zijn dan eenig ander deel van

Zweden.

Het Scandinavische schiereiland strekt zich over een breedte van 4

y

2
ü over

den poolcirkel uit. Het klimaat van het land is echter gunstiger, de tem-

peratuur hooger dan men bij zulk een Noordelijke ligging zou verwachten.

Echter mist men hier dien zachten, geleidelijken overgang van het eene jaar-

getijde tot het andere, die het klimaat van Midden-Europa kenmerkt. En
overschrijdt men den poolcirkel, dan neemt men plotseling een verandering

van klimaat waar, veel grooter, dan men het zich zou hebben voorge-

steld.

Het is hier de geschikte plaats om te herinneren, dat het verschil in

lengte van dag en nacht grooter wordt, naarmate men meer Noordelijk

komt.

Te Dronthjem geven de nachten nog geen flauw denkbeeld van de

arktische nachten. Op den poolcirkel kan men de zon, gedurende een paar

weken, tien minuten voor middernacht, onder den horizont zien verdwijnen,

een lichtenden nevel achterlatende, als verschool ze zich slechts achter een

wolk. Twintig minuten later komt ze weêr met nieuwen luister iets Noor-

delijker op. Gedurende dezen korten tijd van hare verdwijning wordt een

zwakke nachtvorst waargenomen.

Begeeft men zich een graad meer Noordelijk, dan verkrijgt men weel-

een geheel ander beeld. Wanneer men althans het geluk heeft van een

wolkeloozen hemel en onbenevelden horizont. De zonneschijf, wier kleur

minder rood is dan bij ons, daalt naar den Zuidelijken horizont, totdat zij

daarvan verwijderd is op een afstand, ongeveer driemaal zoo groot als de

lengte van haar middellijn. Hier schijnt zij eenige minuten stil te staan,

om dan weer in Oostelijke richting voort te gaan. In zulke nachten heeft

de zon zooveel kracht, dat men zich in den regel niet anders buiten waagt,

dan voorzien van een zonnescherm. Ja bij stil weêr, kan men zelfs door

middel van een gewoon brandglas, gaten branden in wollen kleedingstuk-
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ken. En toch kan men, zij het ook niet zonder een onaangename gewaar-

wording, tegen de zon inzien. Hoe meer Noordelijk men komt, hoe ver-

der de zon van den Zuidelijken horizont verwijderd blijft. In Tromsö be-

draagt deze afstand 5 tot 6 maal de lengte van haar middellijn. Eveneens wordt

naar het Noorden toe de tijd, gedurende welke zij niet ondergaat langer.

Te Hammerfest blijft ze een volle maand boven den horizont, aan de Noord-

kaap van 14 Mei tot 30 Juli, d. i, gedurende 67 dagen. Dat echter ge-

durende elke 24 uur de sterkte van het licht, naar gelang van den stand

der zon, gewijzigd wordt spreekt van zelve. Tot half elf in den avond

wordt het echter niet merkbaar zwakker en tegen middernacht schijnt bet

zelfs eenigszins in kracht toe te nemen. Dat nachtelijk licht is veel zach-

ter dan dat over dag en beschijnt meren en rotsen met een eigendomme-

lijken, verwarmenden gloed, waarvan hij, die het niet gezien heeft, zich

onmogelijk een juiste voorstelling maken kan.

Zeer belangwekkend is het de wijzigingen van het licht na middernacht

na te gaan. Tegen half-een uur 's morgens neemt het die eigenaardige

witte kleur aan, die bij ons een uur na zonsopgang wordt waargenomen.

't Spreekt wel van zelve, dat de levende schepping de gevolgen van de-

zen toestand ondervindt. Ook 's nachts vliegen de vogels tjilpend en zin-

gend rond en de visschen voeren vroolijk hun waterdans uit. Doch ook

de mensch schijnt zich heel weinig aan den nacht te storen. Te Tromsö

b. v. staan mannen en vrouwen te middernacht even kalm te babbelen als

's middags te 12 uur. Tegen 2 uur gaan zij echter te bed, doch om spoe-

dig daarna alweer op te staan, want het is alsof in deze streken, met den

nacht, ook de behoefte aan slaap verdwijnt.

Daar de zon boven den horizont blijft, vertoont zich natuurlijk geen

enkele ster en de maan is slechts bij uitzondering met een zeer verbleekt

licht zichtbaar.

Maar dit alles geldt alleen voor heldere, onbewolkte nachten en die zijn

daar nog zeldzamer dan bij ons. Menig reiziger, die hoopte de midder-

nachtszon te aanschouwen, keert onverrichter zake terug.

En tegenover dien langdurigen dag staat een even lange, sombere nacht,

die alleen door de maan en sterren, die hier vaak met ongekenden glans

flikkeren, wordt afgebroken, ten zij zich het Noorderlicht, in zijn volle

schoonheid, aan den hemel vertoont.

We besluiten onze beschrijving van Noord-Europa met het afgezonderde

IJsland, dat in zijn Noordelijk uiteinde den poolcirkel raakt. Eenige uit-

voerigheid ten opzichte van deze merkwaardige plek op onzen aardbol zal

de lezer ons zeker ten goede houden.

Het eiland heeft een oppervlakte van 1870 M. Het is een vulkanisch

bergland, boomloos, rijk aan verschrikkelijke woestenijen, steile, kale klip-

pen, hooge sneeuw- en ijsbergen en talrijke gletschers, jökulls genaamd ;

ook schoone stroomen en kleine, doch zeer diepe kratermeren ontbreken
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niet. De kusten zijn, vooral in het N. en N. W., sterk ingesneden ; bet

Noord- Westelijk deel vormt een driehoekig schiereiland, dat slechts door

een smalle landtong met het overig gedeelte samenhangt.

Ook hier is het klimaat veel milder, dan men op zulk een hooge breedte

verwachten zou. Volgens sommigen zou het ruwer en strenger zijn ge-

worden, sedert men het eiland bijna geheel van zijn boomen heeft beroofd.

Die meening echter wordt door Koenraad Maurer beslist tegengesproken.

Somtijds is de zomer op IJsland zeer warm, zooals b. v. het geval was in

1871, terwijl de winter van 1874-75 ten bewijze strekken kan, dat ook deze

wel eens zacht wezen kan. Toch zijn alleen de kusten bewoond en wel

de Noord- en Noord- Westkust het meest.

In het binnenland verheffen zich tal van gletscherdragende bergtoppen,

waaronder een twintigtal werkende vulkanen. Over die vulkanen op IJs-

land, lasschen we hier een belangwekkende studie in, voorkomende in het

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap.

De Deensche hoogleeraar Johnstrup heeft aan zijne regeering, omtrent

zijn onderzoekingsreis op IJsland, in den zomer van het jaar 1876, het

volgende meegedeeld. Den 8sten Juni kwam hij met zijn assistent Ho-

vidtz te Reikiavik aan en ging den 22sten JUni aan boord van de Fylla-

skukureyri, waar hij den luitenant Caroc aantrof, die zich bij de expeditie

aansloot. De eene groep vulkanen, waarvan de uitbarsting in 1875 was

waargenomen, moest gezocht worden in de vlakte Askia, die aan alle kan-

ten omgeven wordt door het Dingju-gebergte, doch om daar te komen,

moest men eerst over de bijna 60 kilometer groote lavavlakte Odadah-

raun trekken. Deze woestijn bestaat uit zwarte, zonderling saamgestelde

lavamassa's, die men op vele plaatsen noch te paard, noch te voet kan

overtrekken, of uit zwarte op zand gelijkende asch, die bij hevigen wind

in dikke rookwolken dwarrelt, zoodat men zelfs nabijzijnde voorwerpen niet

onderscheiden kan. Daarenboven ontbreekt er gras en water en dienten-

gevolge ziet men geen spoor van dieren. Het is een Sahara zonder een

enkele oase.

Den 30s!eu Juni ging pi-ofessor Johnstrup met luitenant Caroc en drie

gidsen, van Soartarkot naar de vulkanen in de vlakte Askia op weg
;

hij

nam zoo weinig mogelijk bagage mede : de meest onontbeerlijke instrumen-

ten, voedingsmiddelen en twee kleine tenten. Na een vermoeiende rid

van twaalf uren, kwamen zij, door den Joushard-pas, waarin een groote massa

sneeuw lag, zoodat de paarden er tot aan den buik inzakten, in Askia.

Van daar begaven zich de beide reizigers te voet naar den vulkaan, ter-

wijl de gidsen met de paarden terugtrokken, doch op voorwaarde, dat de

hoofdgids verbinding zou trachten te houden tusschen hen en Svartarkot,

waar de overige bagage was achtergelaten. Deze plaats lag 127 7 M. boven

den spiegel der zee.

De tocht naar den vulkaan ging deels door sneeuwmassa's, langs het

Dijiigjuf-gebergte, deels over wild opeengestapelde lava-schotsen, waar men

zich dikwijls, op handen en voeten kruipend, doorheen moest werken, even-

als over de groote puimsteenmassa, die in 1875 was neergevallen. Nadat

zij hier vijf dagen hadden doorgebracht, veranderde het weder en er sta-

ken zulke hevige sneeuwstormen op, dat de tocht gestaakt moest worden.
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Niet dan met de grootste moeite en na herhaalde vergeefsche pogingen,

gelukte het den gids hen te bereiken en hij bracht hen behouden en wel

naar Svartarkot terug.

De andere vulkanenstreek, waar in 1875 een uitbarsting was geweest,

lag ongeveer tien mijlen meer naar het Noorden, doch men kon daar slechts

komen, langs een omweg over Eeykiahlid bij Myvatn, ten W. van het ri-

viertje Jökel. Het onderzoek van de daar aanwezige kraters en lava-

stroomen ondernam Johnstrup met de overige leden der expeditie en dit

was betrekkelijk veel gemakkelijker, daar de grond, ten O. van Myvatn

slechts een hoogte heeft van 300 tot 500 M. boven de oppervlakte der zee.

Daarenboven onderzocht Johnstrup de andere vulkaanuitbarstingen bij Leith-

nuki en evenzeer de uit een geologisch oogpunt belangrijke Surturbrand-

vorming, ten Noorden van Husavik, langs de Westelijke zijde van het

schiereiland Tjörnae. Den 17 den Augustus trok hij naar Akureyri terug,

alwaar hij zich, van den 19 1! 01» tot den 24'ter^ bezig hield met het inza-

melen van een zeldzaam voorkomend en daarom kostbaar mineraal, epistil-

bet, dat tot dusver slechts op zeer weinige plaatsen gevonden wordt.

Wat betreft de resultaten van het onderzoek, zoo komen in de eerste

plaats in aanmerking, de vulkanen in het Dyng-gebergte, die aan alle

kanten het Askia-dal omringen. Dit heeft een geheel anderen vorm, dan

aangewezen is op de kaart van Gunnlaugson, daar het kleiner is en veel

meer den vorm van een cirkel, dan dien van een hoefijzer heeft. De noo-

dige verbeteringen zijn door luitenant Caroc op de kaart aangebracht.

Het Dyngjugebergte is eigenlijk niet vulkanisch, doch bestaat uit Po-

lagmit-Breerie en bazalt ; het gebergte verheft zich op de meeste plaatsen

tamelijk steil, 1700 tot 3000 M. boven het Askia-dal. De bodem van dit

dal lag oorspronkelijk dieper dan tegenwoordig, doch is voortdurend opge-

hoogd door de menigte lavastroomen, die op verschillende tijden, uit tal-

rijke kraters, in het dal zijn neergestroomd. Dat Askia herhaaldelijk het

tooneel is geweest van groote uitbarstingen was vroeger onbekend en in

de jaarboeken is nooit van een uitbarsting in het Dyngjugebergte sprake

geweest. Ook komen op de buitenste hellingen van dat gebergte talrijke

en groote kraters voor, waaruit een menigte lavastroomen hun uitweg

hebben gevonden, die bijgedragen hebben tot de vorming van het Oda-

daraun.

Deze twee lavapartijen onderscheiden zich door haren vorm. De lava

van het Dyngjugebergte behoort meer tot den scherphoekigen en opgedre-

ven vorm, terwijl die van het Odadaroun regelmatiger en vaster is. John-

strup gelooft te kunnen bewijzen, dat verscheidene uitbarstingen van het

Dyngjugebergte in historische tijden hebben plaats gehad en dat er een

vergissing in de jaarboeken bestaan moet, omtrent de uitbarstingen in Oda-

daroun.

Om de nieuwe kraters henen, was reeds een oppervlakte van 14 mijlen

bedekt met een lichtgeelen puimsteen, door de groote uitbarsting van den
29sten Maart uitgeworpen. Verscheidene stukken puimsteen hadden een

grootte van 2 en 3 kub. voet en waar de puimsteen een laag vormde van

een paar voeten, bedekte zij een sneeuwmassa van 28 voet dikte , die over-

gebleven was van den winter van 1874-75, daar de puimsteen, die een
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slechte warmtegeleider is, de zomerwarmte verhinderd had, de sneeuw te

doen smelten.

Het was een geluk voor deze streek, dat de door de vulkanen uitge-

worpen massa's uit puimsteen bestonden en niet uit een dikke zwarte asch

en lapilli, want daar de puimsteen, door zijn geringe zwaarte, op het wa-

ter drijft, werd het grootste gedeelte van den met puimsteen bedekten bo-

dem, in den loop van den zomer, daarvan bevrijd, daar de steen naar de

rivier werd weggespoeld en door deze naar de zee gevoerd. Daardoor was

de schade minder groot, dan men aanvankelijk vreesde. Het fijne puiin-

steenstof bleef eenigen tijd in de lucht zweven, voordat het neerviel ; zelfs

werd het door den wind, niet alleen tot over het midden van Noorwegen

heengevoerd, waar men den aschregen waarnam tusschen den 29sten en

30sten Maart, maar het viel zelfs neer in Dalarne, Upland en in de om-

streek van Stockholm. Hier viel de puimsteenstof in den voormiddag van

den 30«te« Maart en ze had dus, in den tijd van 24 uren, een afstand van

350 M. afgelegd. In de onmiddelijke nabijheid van den Noordelijken krater,

was de geheele oppervlakte met puimsteenslijk bedekt.

Slechts met de grootste omzichtigheid kon men den rand van den kra-

ter naderen ; evenwel gelukte het Johnstrup en Caroc, door zich beurtelings

aan een touw te laten zakken, den bodem van den kraterput te zien. Hij

heeft een breedte van 100 M., en een diepte van 50. De geheele krater was

gevuld met dichte waterdampen, die uit een menigte wateraderen op den

bodem opstegen. Het oorverdoovend geraas, dat de dampen veroorzaak-

ten, kan het best vergeleken worden bij het gefluit van een locomotief, bij

het uitlaten van stoom.

Midden in het ketelvortnige dal van Askia ligt een bijna rond meer,

waarvan de middellijn ongeveer 1400 M. lang is en dat gevuld is met

lichtgroen water, welks temperatuur 23° C bedroeg.

Op geringen afstand van den eersten krater, liggen alle andere kraters

bij elkander, in den Zuid-Oostelijken hoek van Askia. Bij een dier kra-

ters bestonden de bodem en de zijwanden uit zwarten tufsteen. Eigen-

aardig was, bij een der uitbarstingen , het verschijnsel, dat die heeft

plaats gehad, zonder dat bij een der kraters eenig spoor van lava werd

waargenomen. Op IJsland is dit de eerste uitbarsting, waarvan men met

zekerheid weet, dat zij alleen puimsteen te voorschijn bracht. Die uitbar-

stingen ontstaan door de geweldige dampontwikkeling, die tot de vorming

van puimsteen aanleiding geeft.

In den toestand, waarin die vulkanen tegenwoordig verkeeren, kunnen

zij als afleiders beschouwd worden. Waarschijnlijk zullen er alhier geen

uitbarstingen plaats hebben, zoolang deze veiligheidskanalen geopend blij-

ven, en hunne werkzaamheid kan nog lang duren, zij het ook wellicht met

verminderde kracht,

De vulkanen in Myvatus Oraefi vormen een afzonderlijke groep en zijn

meermalen onderzocht. Zij dragen een geheel ander karakter dan die van

het Dyngjugebergte en komen geheel overeen met die van het Zuiden.

Deze Myvatus Oraefi is een woestijn van 8 M. lengte, bij 3 M. breedte.

Op den 18den Februari 1875, ontstond hier midden op een vlakte een

vulkaan, terwijl in dit gebied, tot das ver, nimmer uitbarstingen waren
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waargenomen. Met tusschenruimten van enkele maanden, volgden nog vier

uitbarstingen en al de hierdoor gevormde kraters liggen in een rechte lijn,

in de richting van N. naar Z. De lavamassa, die zich door deze nieuwe

schoorsteenen een uitweg baande, bedroeg 15 tot 18maal die, welke bij de

uitbarstingen van den Vesuvius in 17 94 en 1855 te voorschijn kwam. Bij

al deze vulkanen treft men salmoniak aan/' 1

Dan de vulkanen zijn niet de eenige getuigen van de vreeselijke onder-

aardsche krachten, die in dezen vuurhaard werken. Ook de beroemde Gey-

sers spreken er ons van, in een niet minder krachtige taal. Hier zij Riet-

stap nogmaals onze gids

»Bij de voortzetting van onzen tocht, kwamen wij aan de Bruer Aa,

een breede rivier, die zich beneden Skalholt, in de groote Hvit-aa of Witte

rivier stort. De stroom was zoo snel, dat onze paarden, bij het doorwa-

den, al hun krachten moesten inspannen, om niet door de onstuimige gol-

ven te worden meegesleept. Na deze rivier overgetrokken te zijn, liep

onze weg over veengronden en toen wij aan de linkerhand een bergketen

omtrokken, Langerfell genaamd, zagen wij verscheidene kolommen grijswitte

stoom opstijgen : de vlakte der Geysers lag voor ons. Door ongeduld en

nieuwsgierigheid geprikkeld, renden wij ons gezelschap vooruit en bevon-

den ons weldra te midden van den rook en den stoom der heete poelen

en kokende waterbekkens, die ons aan alle zijden omringden. Dat schouw-

spel overtrof alles, wat wij tot dusver gezien hadden. Met zekere span-

ning wandelden wij op dezen merkwaardigen bodem rond, die onder onze

voeten scheen te trillen en uit wiens ingewanden, een rommelend geluid

tot ons opsteeg, niet ongelijk aan dat van een verwijderd onweder. Het

sterkst was dit geluid bij een heuvel, die op zijn stompe kruin, een groot

rookend waterbekken droeg ; dat was de zoogenaamde Groote Geyser. Wij

bestegen den ringvormigen muur, die den rand van het bekken vormt en

zagen in diens bodem een wijde opening, een soort trechter, die tot op

de helft, met kristalhelder water was gevuld. Door die opening rijst het

water op en sedert eenige oogenblikken, was het, door een kolom stoom,

die van onderen opkwam, aan 't koken gebracht. Het bekken had een

ovale gedaante en was 23 M lang, bij een breedte van 17 M. De bene-

den-opening heeft een middellijn van 3 tot 4 M., doch deze neemt van

boven tot 6 M. toe. Zijn wanden zien er uit alsof zij glad gepolijst wa-

ren en bestaan uit kiezel. Het zelfde is het geval met den bodem van

het bekken. Dat heeft het voorkomen van geslepen agaat en is zoo hard,

dat ik te vergeefs mijn best deed, er met een hamer een stuk van af

te slaan. De bovenrand van den ketel is onregelmatig gevormd, Aan de

buitenzijde loopt hij aanvankelijk steil af, doch begint dan te hellen. De

geheele omtrek is bedekt met de fraaiste kiezelkristallen, van een buiten-

gewone fijnheid. Hun kleur is bruinachtig en trekt hier en daar naar het

geel. Het water, dat over den rand van het bekken vloeit, stroomt den

heuvel af en verdeelt zich dan in twee beken, die naar de Hoit-aa stroo-

men. Aan de oevers dier beken zijn alle planten, grassen en mossen met

een korst overtogen en vele voorwerpen, die in het water liggen verkee-

1. Tijdschrift van liet Aardrijkskundig genootschap. Deel II. p. 373. Amsterdam. C. T. Stem-

ler. 1873.
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ren als 't ware in een toestand van versteening. De aldus versteende

berken- of wilgebladeren vertoonden nog hunne fijnste aderen. Wij zagen

een stuk gedrukt papier, dat een doorschijnende kiezelplaat geworden was,

waarin alle letters volkomen leesbaar waren. De beddingen der beken

zijn zelve met een harde, witte steenlaag overtrokken, die op marmer

gelijkt.

Onderweg hadden we eenige vogels geschoten. In het heete water van

den Geyser waren ze in den tijd van 20 minuten gekookt en wij aten ze

met grooten eetlust, zonder eenigen zwavelsmaak te bespeuren, die onze

gidsen er aan meenden waar te nemen. Ook bij een later scheikundig on-

derzoek, vonden wij geen zwavel, hoewel het niet tegen te spreken is, dat

de stoom een lichten zwavelreuk verspreidt.

Na deze merkwaardige bron een tijd lang in haar toestand van rust

beschouwd te hebben, keerden wij terug naar de plaats, waar we onze

paarden hadden achtergelaten en kozen een kleine hoogte, van waar men
een goed gezicht had over de geheele streek, om aldaar onze tenten op

te slaan. Omstreeks half zes uur in den namiddag kondigden doffe, on-

deraardsche knallen en een lichte schudding van den bodem eene uitbar-

sting aan, doch er sprongen slechts eenige zwakke waterstralen omhoog

en het water in den ketel liep niet over den rand. Daar wij echter geen

gelegenheid verzuimen wilden, om het grootsche natuurverschijnsel te zien,

bleven wij ons in de nabijheid van den Geyser ophouden en brachten

den tijd door met het onderzoeken van andere holten in den bodem en

het verzamelen van versteende houtblokken, bladen, enz. Kwart voor

negenen hoorden wij weder vijf of zes knallen, die onze tenten op de

kleine hoogte deden schudden, maar nog volgde er geen groote uitbarsting ;

alleen kookte het water in het bekken met groot geweld en vulde de ruim-

te meer en meer. Doch vijf minuten voor half- tien, toen ik van een na-

burigen heuvel terugkeerde, hoorde ik een luider en aanhoudender knallen

dan te voren, alsof op eenigen afstand een batterij werd losgebrand. Ulings

snelde ik naar den rand van het bekken, die onder mijne voeten sidderde

en nauwelijks had ik den tijd gehad, om naar beneden in de opening te

zien, toen het water reeds uit de diepte opborrelde en mij tot den snelsten af-

tocht noodzaakte. Het kwam met verbazende snelheid uit de kolk op en

werd in onregelmatige zuilen omhoog geslingerd, die echter door zulk een

dichte damp omgeven waren, dat men er niet veel van zag. De vier of

vijf eerste stralen stegen slechts tot een hoogte van 5 tot 7 M.
;
daarop

volgde er een van ongeveer 17 M., toen weder een paar minder hoog

en eindelijk de laatste, die in grootschheid al de vorigen overtrof en zich

minstens 25 M. hoog verhief. De groote steenen, die wij te voren in de

kolk geworpen hadden, kwamen weder voor den dag en een daarvan werd

veel hooger opgedreven dan het water zelf. De waterstralen hadden een

middellijn van minstens 3 cM. Ze stegen lijnrecht omhoog, om zich van

boven in een aantal fraai omgebogen zijtakken te splitsen, die weder in

afzonderlijke straaltjes uitliepen, zoodat men voortdurend op zijn hoede moest

zijn, om niet door het neervallende water verschroeid te worden

Nadat de uitbarstingen hadden opgehouden, zonk het water in de diepte

weg, doch borrelde even daarna weder op en bleef een halven voet boven
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de monding der opening staan. Toen alles bedaard en het bekken vrij van

stoom geworden was, daalde ik er in af en bevond, dat de temperatuur

van het water, die voor den aanvang der uitbarsting 203° F. bedroeg, thans

20° gedaald was.

Des morgens van den 29sten ju ]i te half zes uur, wekte mij een mijner

metgezellen, om mij getuige te doen zijn van een uitbarsting van den nieu -

wen Geyser of Strockr. Toen ik het voorhangsel van mijn tent ter zijde

sloeg, zag ik een prachtige waterkolom, onder een vreeslijk gebulder en

onder dikke wolken van stoom, nu eens tot 18, dan zelfs tot 30 M. op-

stijgen. Toen wij ons eenigen tijd later in de nabijheid waagden, zagen

wij het water, dat uit een opening van 9 voet middellijn was opgestegen,

meer en meer wegzakken, doch om vervangen te worden door schuim en

damp. De grootste steenen, die wij in de opening wierpen, werden dade-

lijk weder hoog in de lucht geslingerd en eenige daarvan, die nagenoeg

loodrecht in de kolk waren gevallen, gingen op een alleraardigste wijze, als

vangballen op en neder.

De frissche Noordewind, die opstak, joeg het schuim naar de tegenover-

gestelde zijde, waar het als regen nederviel en intusschen reeds zoozeer af-

gekoeld was, dat wij het zonder hinder op gezicht en handen konden op-

vangen. Terwijl ik aan den zonkant stond, had ik tegenover mij een hel-

der schitterende boog en toen ik mij zoo plaatste, dat de Geyser zich tus-

schen mij en de zon bevond, welfde zich boven mijn hoofd een nog veel

schooner boog. Intusschen nam het verschijnsel langzamerhand in kracht

af en tegen half-zeven was alles weer tot rust gekomen.

Een andere bron, wier heete waterstralen met regelmatige tusschenpoo-

zen van 20 tot 30 minuten omhoog schieten, wordt de Kleine Stockr ge-

noemd ; die waterzuilen verheffen zich slechts tot een hoogte van 4 voet

en dan niet langer dan gedurende hoogstens 5 minuten. De zoogenaamde

Brullende Geyser maakt nog steeds een geweldig leven, doch is door de

ingevallen rotsblokken en de van een naburigen heuvel afgestorte aarde

zoo geheel verstoj)t, dat hij heeft opgehouden waterstralen uit te werpen.

Omstreeks 10 uur des morgens werd de zon opnieuw door de dampen,

die een uitbarsting van den Grooten Geyser vergezelden, verduisterd en de

toppen der waterstralen schitterden in den schoonsten zilverglans. Even

voor drieën schoten de stralen weder met een snelheid en een geknal in

de hoogte , alsof er een aantal vuurpijlen allen te gelijk werden opgelaten.

Bij deze gelegenheid bereikten de waterzuilen een hoogte van 33 M. 1

't Behoeft nauwelijks vermelding, dat ook andere vulcanische verschijn-

selen niet te vergeefs op IJsland worden gezocht.
2

1. J. B. Rietstap. Europa en zijne volken. Arnhem 1873.

2. Over IJsland zie men: Rick. F. Burton. Ullima Thule : a Slimmer in Iceland. London and

Edinburgh. 1875.

Dr. Samucl Kneeland. An American in Iceland. Boston. 1876. 12o.

Lord William Watts. Aeross the Vatna Jökull ; or scènes in Iceland, being a descriplion ofhi-

thcrto unknown regions. London. 1877. 8o.
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OOST-EUROPA.

Dit gedeelte van ons werelddeel wordt ingenomen door de Sarmatische

laagvlakte, die als de voortzetting der Germaansche vlakte beschouwd kan

worden. Van den Weichsel en den voet der Karpathen af, strekt ze zich

naar het Oosten uit tot aan het Uralisch gebergte en de Kaspische zee.

In het Noorden wordt ze door de IJszee, in het Zuiden door de Zwarte

Zee en den Kaukasus begrensd. Het vlakke land, dat zich tusschen den

Ural en de Kaspische Zee uitstrekt, stelt de verbinding daar tusschen de

Sarmatische vlakte en het laagland van Siberië en Centraal-Azië.

Dit verbazend groote bekken, dat voor het grootste gedeelte door Euro-

peesch Kusland wordt ingenomen, bestaat uit een bodem van graniet, waar-

op een laag van klei, zand, mergel en kalk rust, die een dikte heeft van

130 tot 260 M. Deze over het algemeen uitstekend vruchtbare bodem verschilt

hemelsbreed van den voormaligen zeebodem, die tegenwoordig de laagvlakte

van Siberië en Centraal-Azië vormt en grootendeels uit zand en kiezel

bestaat.

De verticale vorm dier Oost-Europeesche vlakte is uiterst eenvoudig en

eentonig. Ze wordt doorsneden door den Uralisch- Baltischen en den Ura-

lisch-Karpathischen landrug. Door deze grondverheffingen, wordt de ge-

heele vlakte verdeeld in een Noordelijken of arktischen, een middelsten en

een Zuidelijken of Pontischen gordel.

De Noordelijke landrug verheft zich in het Wolchonski-woud en het

Waldai-gebergte tot een hoogte van 325 M. In Kusland vormt ze de wa-

terscheiding tusschen de Noordelijke IJszee en de Zwarte en Kaspische Zee.

Ze zet zich ook voort over Oost-Pruissen en kenmerkt zich aldaar door een

verbazenden rijkdom aan meren.

De Karpathisch-Uralische landrug verheft zich het hoogst als Obschtschij-

Syrt en loopt van daar naar de Wolga en verder Westwaarts tot aan

den Noord- Oostelijken voet der Karpathen. Dat gebied van den Obscht-

schij-Syrt, tusschen den Wolga en den Ural, is een van de merkwaardigste

gedeelten onzer planeet, want het ligt op de grens van de groote Aralo-

Kaspische inzinking, de grootste inzinking van de geheele aarde.

Het diepste gedeelte van deze groote inzinking wordt gevormd door de

Kaspische zee, de grootste afgesloten binnenzee der aarde. Het is het

overblijfsel van een voormalige Middellandsche zee, die de Zwarte zee met

de IJszee in verbinding bracht. Waarschijnlijk is de Kaspische zee van het

Aralmeer gescheiden door een langzame opheffing des bodems, terwijl eerst

later, toen het water van de Zwarte zee zich een weg baande door den

Bosporus, het Ponto-Kaspisch gebied werd droog gelegd. Hoe dit ook zij,
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zeker is het, dat de Kaspische zee eenmaal een veel grooter uitgestrekt-

heid had dan tegenwoordig, welke omvang steeds kleiner werd, totdat haar

waterspiegel meer dan 25 M. beneden dien van de Zwarte zee gezonken

is. Dit verschijnsel is een gevolg van het feit dat de hoeveelheid water,

die door verdamping verloren gaat. de watermassa, door de in die zee

uitloopende rivieren aangevoerd, overtreft. Gaat dit zoo voort, dan moet

na korter of langer tijd, de Kaspische zee in een moeras veranderd zijn.

Om dit te voorkomen deed de Amerikaansche ingenieur Spalding den voor-

slag, een kanaal te graven, dat de Zwarte en Kaspische zeeën met elkaar

in verbinding brengen zou. Om dit reuzenwerk uit te voeren dacht de koene

ingenieur van de kracht van het water van de Zwarte zee gebruik te ma-

ken. Verder had hij onder zijn plannen opgenomen, het verleggen van de

bedding van de rivier de Don, zoodat deze voortaan in de Kaspische zee

zou uitloopen. Voor een en ander rekende hij, dat 25 jaren noodig

waren.

Op welke gronden men evenwel zou moeten vreezen, dat de Kaspische

zee haar verdwijning zou te gemoet gaan, is ons te eenenmale duister. Dat

zakken van den waterspiegel toch kan slechts zoolang voortgaan, totdat het

evenwicht hersteld is tusschen de massa water, die de Kaspische zee door

verdamping verliest en die, welke zij van de rivieren ontvangt.

De Oost-Europeesche laagvlakte is buitengewoon rijk besproeid. Het

spreekt van zelve, dat daar waar ons werelddeel zijn grootste ontwikkeling

in de ruimte bereikt, ook de rivierstelsels de grootste beteekenis erlangen

zullen en dat we dus in Kusland de machtigste stroomen van ons wereld-

deel te zoeken hebben.

We vinden er dan ook niet minder dan tien stroomstelsels. Het grootste

van allen is dat van de Wolga, die een lengte heeft van 3190 km. en

wiens stroomgebied V4 der geheele vlakte beslaat. Deze stroom, de groot-

ste van ons werelddeel, ontspringt op het Wolchonski-woud, wordt reeds

bij Twer bevaarbaar, buigt zich bij Kasan plotseling naar het Zuiden, om
bij Sarepta een Zuid-Oostelijke richting aan te nemen. Vervolgens loopt

hij in verschillende takken uit en ontlast zich in de Kaspische zee, waar

hij een belangrijke delta gevormd heeft, die zich voortdurend verder uit-'

strekt en in welker midden zich de stad Astrakan verheft. Door middel

van de 1600 km. lange Karna, ontvangt de Wolga bijna al den neerslag

van de Westelijke hellingen van het Uralisch gebergte. Vooral in den be-

nedenloop is deze rivier sterk aan verzanding onderhevig. De voornaamste

oorzaak dier steeds toenemende verzanding moet gezocht worden in de dui-

zende kloven, of ovrags, die den bodem van het geheele Wolga-gebied

doorsnijden. Al die spleten zijn ontstaan ten gevolge van droogte en dooi-

de geweldige overstroomingen, die bij het smelten der dikke sneeuwlaag

zelden uitblijven, werden zij steeds grooter. In den zomer geheel droog,

worden zij in den winter door diepe waterstroom en doorwoeld. Dan wordt
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ook het water van den Beneden-Wolga, dat anders buitengemeen helder is,

min of meer troebel. In een opzicht komt de Wolga overeen met vele

van onze Nederlandsche rivieren, in zooverre namelijk als ook in dezen

stroom een aantal zandige ondiepten gevonden worden, die onophoudelijk

van plaats veranderen.

De overige belangrijke stroomen van Zuid-Rusland monden uit in de

Zwarte zee : de Don, de Dnjepr, de Bug en de Dnjestr.

De eerstgenoemde heeft een zeer afwisselenden waterstand. In den zomer

heeft hij bepaald gebrek aan water. Hij heeft een naar het Oosten uitge-

bogen stroomdal en nadert de Wolga tot op 60 km. Na aan den rechter-

oever de Donetz en aan den linkeroever de Manytseh te hebben opgeno-

men, ontlast zij zich beneden de stad Azoiv, in de gelijknamige en diepe

zee, die door het schiereiland de Krim van de Zwarte zee gescheiden is.

De meest belangrijke handelsplaatsen in dit gebied zijn Taganrog

en Ketsch , de laatste aan de gelijknamige zeeëngte , die de Zwarte

zee met de Kaspische in verbinding brengt. Tusschen den benedenloop

van den Don en de Wolga, strekken zich heuvelachtige steppen uit, grooten-

deels door Kalmukken bewoond.

De Dnjepr kenmerkt zich door hevige sehietstroomen en stroomversnel-

lingen, zoogenaamde porogi. Men heeft door het graven van kanalen en het

leggen van dammen getracht die bezwaren op te heffen, doch de uitkom-

sten, die tot dusverre verkregen zijn, zijn nog ver van voldoende. Ook de

vele zandbanken bemoeilijken de vaart op de rivier.

Die zelfde stroomversnellingen treft men ook bij den Dnjestr aan en ook

hier evenals bij den Dnjepr ontstaan zij bij het doorbreken van den Kar-

pathisch-Uralischen landrug. Het karakter van deze rivier is in de ver-

schillende deelen van haren loop zeer uiteenloopend. Het bovendal is moerassig

en daar heeft de Dnjestr vlakke oevers. Na een loop van eenige mijlen,

vernauwt zich het dal tot de breedte van J
/4 mijl en perst den stroom

tusschen hooge, steile oevers. Bij Bender worden de oevers opnieuw vlak

en moerassig.

Tusschen den Dnjestr en Dnjepr stroomt de Bug, die in den zelfden

liman als laatstgenoemden stroom uitmondt. De tallooze steenen en klippen

op den bodem en de vele eilanden maken den stroom ongeschikt voor de

scheepvaart. Daarentegen brengen zijn wateren tal van molens in bewe-

ging. 1 Tusschen den Bug en den Dnjestr ligt de schitterende handel-

stad Odessa.

Zooals we reeds opmerkten, bij de beschrijving van de Oostzee, vinden

we bij deze rivieren de vorming van haffs — hier limans genaamd —
terug. Zelfs de geheele Azow-zee kan als de liman van den Don beschouwd

worden.

Het gebied ten N. van de Zwarte zee, wordt ingenomen door een niet

zeer hoog plateau, dat zich aan de Noordzijde vrij steil verheft, naar het

Oosten en Zuiden daarentegen zacht glooit.

Men kan dit gebied gevoeglijk in twee gordels onderscheiden, een Noor-

delijken woudgordel en een Zuidelijken steppengordel. Langs de kusten dei-

zee en inzonderheid aan de oevers der limans, tiert een zeer weelderige

1. Saks Aardrijkskundig handboek. Zwolle. 1870.
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flora, die weldra in steppen overgaat, welke laatsten zich ongeveer over een

lengte van twee breedtegraden landwaarts in uitstrekken.

Verkeeren deze steppen in haar lentetooi, dan vertoonen zij volstrekt geen

eenvormig karakter, wat aangaat de flora. Integendeel bieden zij een ver-

scheidenheid van bladvormen en bloemenkleuren aan, zooals men die te ver-

geefs op onze weidegronden zoekt. Dat eigenaardig landschapsbeeld wordt

echter tegenwoordig nog slechts op grooten afstand van de kust en van

de rivieren teruggevonden. Want overigens is de rijke bodem der steppe

overal ontgonnen en voor landbouw in beslag genomen. Jammer dat men

hierbij op zeer onoordeelkundige wijze te werk gaat. Men put den grond

geheel uit en heeft men er met landbouw uitgehaald, wat er van te halen

valt, dan maakt men er hooiland van. Inzonderheid de rivierdalen in het

steppengebied vertoonen een weelderigen plantengroei en op de rotsige

rivieroevers komt zij geheel en al overeen met die van de zeekust.

Hoogerop aan de rivieren vormen schrale eikenbosschen den overgang

tot het woudgebied. Veelal vormen dezen den zoom der bosschen. In het

begin zijn de boomen klein en staan ver uit elkander ; maar later

worden zij grooter en de bosschen dichter. Zeer weelderig is hier de groei

van het onderhout en alom treft men er Midden-Europeesche planten aan.

Naast de eikenboomen komen hier ook beukenboomen in grooten getale

voor. En meer naar het Noorden treft men ook berken, jeneverboomen en

pijnboomen aan. De laatstgenoemde boomsoort wordt naar het N. scherp

begrensd door een lijn getrokken over Brody, Charkow en Orenburg. 1

Daar we ons nu toch in het Zuiden van Kusland bevinden, is dit de

geschikte plaats, om eenige woorden te wijden aan de Krim, over welk

schiereiland zich het steppengebied uitstrekt. Het geheele schiereiland is

vlak. Alleen in het Zuiden, waar men uitnemend goede havens vindt, ver-

heft zich het romantische Taur&che- of Jaïla- gebergte, dat zich in den

Tschatyr-Dagh tot een hoogte van 1625 M. verheft.
2

Het schoonste gedeelte van de Krim leert men kennen, wanneer men

zich van Sebastopol naar lalta aan de Zuid-Oostkust begeeft. Bij de brug

over de Tschernaja, bij den Col de Balaclava, waar deze rivier nog slechts

een onbeduidend stroompje is, begint het natuurschoon. Onder berken

en dennen slingert zich de weg door het heuvelachtige landschap en

voert naar het dal van Baidar, dat met zijn graanvelden, die tusschen

trotsche bosschen verscholen liggen, een dubbel aangenamen indruk maakt,

nadat men de dorre en boomlooze omgeving van Sebastopol heeft verlaten.

Hier wacht bovendien den reiziger een allertreffendste verrassing. Door

een wending van den weg staat men plotseling voor een rotspoort, door

1. Ausland. 1878. No. 8. S. 98.

2. Zie over de Krim : F. Remy. Die Krim in eihnographischer, laudschafllicher und hygiënischer

Beziehung. Odessa und Leipzig. 1872. 8o.

J. Buchau Telser. The Crimea and Transcaucasia. London. 1876. 8o.

8
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machtige granietblokken gevormd en is men deze doorgegaan, dan ziet men

eensklaps, 600 M. beneden zich, de blauwe golven. En dit is als het ware

het model, waarnaar de geheele natuur in de Krim gevormd is. Die krasse

tegenstellingen tusschen grootsche en liefelijke tooneelen, tusschen dorre,

boomlooze vlakten en weelderig begroeide dalen, geven aan deze streken

een eigenaardige bekoorlijkheid ; steile rotsen, diepe kloven en ijzingwek-

kende afgronden liggen bijna naast groene heuvels en lachende valleien. En

waar men de kust nadert, wordt door haar grillige vorming, de schoon-

heid van het geheel niet weinig vermeerderd.

Van af de rotspoort van Baidar gaat de weg zeer steil, zigzagsgewijze

naar beneden, tusschen ontzagwekkende rotsgevaarten door, die zoo ver-

ward door elkander liggen, dat het is, als waren zij door een geweldige

vulkanische uitbarsting daar nedergeslingerd. Hier vertoont zich de natuur

in de grootste woestheid en vooral een nachtelijke tocht, bij maanlicht,

biedt hier een tooneel van romantische verhevenheid aan.

Volgt men daarentegen den weg van Alupka naar Yalta, dan is het alsof

men onafgebroken door een park wandelcfe. Daar wisselen grazige wei-

develden af met fiere, donkere wouden, de meest zeldzame planten en bloe-

men tieren hier in tropischen rijkdom en pracht, heerlijke wijngaarden sie-

ren de berghellingen, die zich aan de linkerhand verheffen, terwijl zich ter

rechterzijde de blauwe zee aan den gezichtseinder verliest. In deze stre-

ken liggen ook een groote menigte landhuizen van de Eussischê aristo-

cratie. Te Alupka vindt men het zeldzaam schoone paleis van vorst

Woronzow, in half gothischen stijl opgetrokken, te Orianda dat van den groot-

vorst Constantin, in den stijl van Pompeji gebouwd en in Livadie ligt de

villa van de keizerin, omgeven door een groep huizen.

Yalta is een zeer schoon gelegen plaats. De bergen wijken aldaar een

weinig van de kust terug, zoodat de stad in een door bergen gevormd

amphitheater ligt. Twee malen per week leggen hier de stoomschepen

aan van Odessa, Kertsch en Theodosia. 1

Ten Noorden van de Krim, ook wel het Taurisch schiereiland genoemd,

strekt zich de Nogaïsche steppe uit, een onderdeel van de hierboven be-

schreven Pontische steppen, die zich, naar het Westen toe, tot bijna aan den

Dnjepr uitstrekken. Ten Noorden daarvan, doorstroomd door den Midden-
Dnjepr, ligt het landschap Ukraine, dat het grootste gedeelte van zooge-

naamd Klein-Rusland omvat. Het gebied tusschen Bug en Dnjestr heet

Podolie, dat tusschen Dnjestr en Pruth wordt ingenomen door het graan-

gebied Bessarabie. Deze landstreken grenzen, aan de Westzijde, aan het

tot Kumenie behoorende vorstendom Moldavië en aan de Oostenrijksche

kroonlanden Gallicie en Bukowina en ook in die grenslanden komt de vor-

ming van den bodem vrij wel overeen met die van de zooeven genoemde
Russische gewesten.

1. Wiener Abenilpost. 25 Aug. 1876.
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Ook Volhynie wordt door Gallicie begrensd. De stroomen, die dit land-

schap doorloopen, wenden zich bijna allen naar het Noorden en ontlasten

zich in den PrypH , de belangrijkste zijrivier van den Dnjepr. De Pry-

pet stroomt door de Rokitno-moerassen, die zich in Eusland, tenW. van

den Dnjepr uitstrekken, tot in Polen doorloopen en naar het Noorden tot

aan den Baltisch-Uralischen landrug reiken. Door middel van kanalen staat

de Prypet in verbinding met den Njemen en den Weichsel en derhalve de

Oostzee met de Zwarte zee.

Het Oostzee-bekken neemt al de wateren op, die ten W. en N. W. van

den Baltisch-Uralischen landrug ontspringen. Al die rivieren , voor zoover

ze in Eusland gelegen zijn, ontspringen op dien landrug, met uitzondering

alleen van den Weichsel die, zooals we weten, op de Beskiden zijn oorsprong

heeft. Hij heeft een lengte van 1040 km. en stroomt in zijn midden-

loop door Russisch Polen en langs de hoofdstad Warschau. Deze stroom

vormt de Westelijke grens der Sarmatische laagvlakte en kan dus ook als

die van Oost-Europa beschouwd worden.

Het stroomgebied van den Njemen valt geheel binnen het laatstgenoemd

deel van ons werelddeel. Zoowel de breedte als de diepte van dezen stroom

is zeer afwisselend. De breedte toch is 43 tot 260 M.
;

bij hoog water

wordt ze, aan de Pruisische grenzen, soms meer dan 600 M. In die streek

wisselt de diepte van 1 tot 4 M. De oevers, die in den bovenloop hoog

en steil zijn, dalen langzaam en worden, in den benedenloop, laag en moe-

rassig.

De Duna ontspringt op dezelfde hoogvlakte, waarop de Wolga en de

Dnjepr ontspringen en wel uit het kleine meer Divinetz. Over het alge-

meen heeft deze rivier hooge oevers. De beide laatstgenoemde rivieren be-

sproeien het moerassige Lithauwen, dat zich uitstrekt tusschen de Oostzee

en de Rokitno-moerassen.

Ten Noorden van de Duna, in de Oostzee-provinciën Koerland, Lijfland

en Esthland, komen die moerassen nog veel talrijker voor en daarop volgt

het groote Baltische merenplateau, dat men als een voortzetting van de

Duitsche merenstreek kan beschouwen.

Ten Z. van de golf van Finland, vinden we vooreerst het Paipus-meer,

dat in grootte ongeveer overeenkomt met de provincie Overijsel. Dit meer,

waarin vier eilanden liggen, heeft in het Noorden moerassige oevers ; aan

de andere zijden strekken zich weilanden of bosschen uit. Door middel

van de Narowa, voert het zijn water af naar de golf van Pinland.

Belangrijker echter zijn nog de beide meren Ladoga en Onega. Het

eerstgenoemde beslaat meer dan de helft van de oppervlakte van ons va-

derland. Daarbij is het nagenoeg nergens minder dan 25 M. diep. In het

Noord-Oosten bereikt het zelfs een diepte van 385 M. Aan de Zuid-Oost-

en Zuidzijde, zijn de oevers vlak, kaal en moerassig, verder zijn ze hoog

en rotsachtig, of met bosschen bezet. De Swirr voert dit meer het water

toe van het Onega-meer , dat omstreeks de helft van de oppervlakte van

het Ladoga-meer beslaat. Het is bijna overal 180, op sommige plaatsen

230 H. diep. Aan de Noordzijde loopt het uit in vijf lange baaien, waar-

van de Oostelijkste de grootste is. Vroeger schijnt het meer een veel hoo-

ger waterstand gehad te hebben dan tegenwoordig. De oevers zijn sterk
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bewoond ; de scheepvaai't wordt belemmerd door de vorst, die de wate-

ren van het Onega-meer van November tot het begin van Mei gesloten

houdt.

De afwatering dezer meren heeft plaats door middel van de -Sewa, die

een lengte van slechts ruim 9 M. heelt. Zij verlaat het Ladoga-meer bij

Schlusselburg en heeft aldaar een breedte van 1230 M., die echter spoedig

tot op 500 M. vermindert. Bij haren mond verdeelt zij zich in de groote

en de kleine Newa. Ze is met ijs bedekt van het midden van November

tot het begin van April.
1

De spoorweg van Warschau naar St. Petersburg loopt dwars door een

gedeelte van het zoo even vermeld gebied. Eerst bevinden wij ons in

West- of Wit-Eusland , en wel in het gouvernement Koivno, het oude

Samogüie, dat grootendeels door vlakten wordt ingenomen
,
waarop uit-

gestrekte , dichte wouden voorkomen. Vervolgens komen we in het gou-

vernement Wilna , waar het er , vooral langs den Njemen, al wat vrien-

delijker uitziet. Toch is ook hier het karakter van het land nog in

hooge mate eentonig en dat blijft zoo in het gouvernement Witebsk, waar

steeds heidevelden , berkenwouden en bouwland elkander afwisselen. In

het gouvernement Pskoiv , komen wij eerst in eigenlijk Groot-Rusland
,

het hoofdbestanddeel van het oude Eussische rijk. Hier loopt de spoor-

weg uren lang , steeds in een rechte lijn, door bosschen. Slechts bij uit-

zondering worden dezen afgewisseld door kleine dorpen , welker houten

hutten met planken zijn gedekt , tusschen welke door zich de rook van

den huiselijken haard een uitweg zoekt. Die onherbergzame oorden, waarin

wolven en elanden in groote massa's ronddoolen en waarin zich de aueros

naar welgevallen in de moerassen omwentelt, strekken zich uit tot Inger-

mannland , het tegenwoordige gouvernement St. Petersburg 2
.

Het Noordwestelijk deel van het Eussische rijk wordt door Finland in-

genomen en zonderlinger gevormd land is nauwelijks denkbaar. De op-

pervlakte van Finland bedraagt ongeveer 6800 M. Legt men een kaart

van dit gewest voor zich , dan vertoont deze een mengeling van land en

water , die den beschouwer bijna wanhopig maakt. De kusten , en vooral

met de Zuid- en Zuid-Westkust is dat het geval
,

zijn sterk ingesneden en

bovendien, tot op verscheiden mijlen zeewaarts in, bezaaid met duizendtallen

van eilandjes en rotsen , tusschen welke het bijna ondoenlijk is den

weg te vinden. En in die kust zien we als het ware het beeld van het

geheele land. Hier vormen de heuvels en bergjes de eilanden en de

valleien en inzinkingen , die meestal met water zijn gevuld , kunnen de

straten voorstellen. En elk van die meren op zich zelve vormt een ar-

chipel , bezaaid als ze zijn met eilandjes , tusschen welken het water zich

dan eens tot een straat vormt , dan weder zich tot een breed bekken

1. Sack's Aardrijkskundig handboek.

2. Theodor Graf Leublfuig. Wanderungen ia weslliclieti Ruszland. Leipzig. 1875. 80. S. 29— 81
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uitzet. Maar toch , dit beeld is vrij wat schooner en liefelijker dan het

straksgenoemde. Groene en lommerrijke eilanden nemen hier de plaats in

van de naakte en woeste rotsen van den archipel ; alle hoogten zijn bezet

met donkergroene pijnbosschen en langs de oevers liggen lachende dorpen

en weelderige bouwlanden.

Geen enkel land van Europa
,
ja wellicht van de geheele aarde , kan

ten opzichte van de talrijkheid zijner meren, met Finland vergeleken wor-

den. De meren beslaan ongeveer 12°/0 van de oppervlakte, maar hieraan

moet men nog 20% toevoegen voor moerassen en venen en zeker zullen

er nog eeuwen moeten verloopen , alvorens door samenwerking van den

mensch en van de natuur deze gronden zijn droog gelegd.

Die toestand wekt het vermoeden op , dat dit gebied eenmaal zeebodem

geweest is en dat , toen zich de wateren der zee terugtrokken, die meren

en moerassen zijn overgebleven. En die veronderstelling krijgt des te groo-

ter waarschijnlijkheid door het feit , dat de bodem van Finland aanhoudend

hooger stijgt boven den zeespiegel. Door middel van insnijdingen, die men

gemaakt heeft in rotsen , die door de zee bespoeld worden , heeft men be-

rekend, dat die rijzing, langs de kusten van de Bothnische golf 1 M., op

die van de golf van Finland ongeveer 6 decimeters bedraagt.

Finland is volstrekt geen bergland. Wel echter is zijn bodem zeer on-

gelijk en de hoogten , die zich hier verheffen , bestaan uit graniet-massa's.

Doch slechts in het Noordelijkst gedeelte , in Lapland , vindt men bergen

van eenige beteekenis. De hoogere verheffing vinden we in den Halda-

fjcill, die in Lapland Haldischok genoemd wordt en die zich 1258 M. verheft.

Zij ligt op de Noord- Westelijke grens en behoort dus eigenlijk reeds tot het

stelsel der Noorweegsche Alpen. Hetzelfde geldt van andere toppen , die

gevonden worden in het kleine Laplandsche gebied van Enontekis , dat

tusschen Noorwegen en Zweden indringt. Deze streek buiten rekening la-

tende
,

zijn de voornaamste bergen van Finland de Pattastunturi (858 M.),

de Ounastunturi en de Peldoaivi. Ten Z. van den poolcirkel verheft zich

geen enkele top boven de 600 M. en de meesten blijven zelfs beneden de

300 M. Te Kuusamo vindt men nog enkele hoogten van 585 M., maar

naar het Zuiden toe, worden zij steeds lager. De hoogste heuvel, die men

in het Zuiden van Finland gemeten heeft , is de Turismaa , ten W. van

Lahtis
;

zij verheft zich slechts 230 M. boven den spiegel der zee. Het

binnenland van Finland is ongeveer 100 M. hoog.

Van eigenlijke bergketenen kan in dit gebied geen sprake zijn. Wel vindt

men ze op vele kaarten aangegeven , doch dezen kan men beschouwen als

de grenslijnen der verschillende stroomgebieden en de reiziger , die het

land doortrekt
,
bespeurt er hoegenaamd niets van. Onder die zoogenaamde

ketenen is nog de meest belangrijke de Maanselka , d. i. de berg der aarde,

die de waterscheiding vormt tusschen de stroomen , die in de IJszee uit-

loopen en die , welke zich wenden naar de golf van Bothnie. Als Maanselka

vormt deze grondverheffing de grens tusschen Finland en Rusland , daarna

krijgt ze een Zuid-Westelijke richting en neemt gelijktijdig den naam van

Suomenselkd aan
,
loopt als zoodanig tusschen de provinciën Satakunta en

Ostrobothnie en daalt langzamerhand
, naarmate zij de kust nadert , on-

merkbaar naar de vlakte af. Deze keten vormt tevens de grensscheiding
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tusschen het heuvelachtige binnenland van Finland en de lage en eento-

nige vlakte , die zich in het Zuidelijk deel van Ostrobothnie uitstrekt.

De Suomenselka heeft drie uitloopers : de Savonselkü, de Haemeenselkd

en de Satukunnanselkd. Zij strekken zich uit in een Zuidelijke richting

en vereenigen zich weder als Salpausselkd , zoodat zij dit Zuidelijk deel van

Finland in drie bassins verdeelen , waarvan de laagste gedeelten worden

ingenomen door de meren van Savolaks-Karelie en Travastlande.

Het eerste van deze bassins bevat niet minder dan 120 groote meren

en verscheiden duizendtallen kleinere. Al die waterbekkens staan met el-

kander in verbinding en te zamen beslaan zij een oppervlakte van ongeveer

1600 km. Die wateren vereenigen zich in een centraalreservoir , het

Scdma-meer. Na dit meer verlaten te hebben , vormen zij den waterval

van Imatra, wat de massa water aangaat, de belangrijkste van ons we-

relddeel. Verder voert de Wuoksi naar het Ladoga-meer. Een ander be-

langrijk waterbekken is het meer Paeijaenne, dat een lengte heeft van 190

kilometers , doch welks breedte nergens grooter is dan 26 km. Dit meer

voert , door middel van de Kijmmene
,

zijn wateren naar de golf van

Finland.

Van minder beteekenis zijn de meer Westelijk gelegen meren , die hun

centraalreservoir vinden in het meer Pijhaejaervi , in de nabijheid van

Tammerfors. De Kumo brengt dit meer in verbinding met de golf van

Bothnië. Maar hoewel deze watermassa in belangrijkheid voor de zoo even

beschrevenen onderdoet , toch hebben de verschillende stroomen , die tot

dit stelsel behooren
,
nog eene lengte van 1200 km. en over meer dan de

helft van die lengte zijn zij bevaarbaar. Hieruit kan men eenigszins oor-

deelen over de belangrijkheid der binnenwateren van Finland , die uitste-

kende
,

natuurlijke verkeersaderen vormen en niet weinig bijdragen tot

den bloei van handel en nijverheid.

Nog noemen we , onder de grootere waterbekkens , het Oulujaervi-meer

(983 km. groot), dat de wateren ontvangt van een groote menigte me-

ren, waarvan sommigen op de Russische grens gelegen zijn. De Ulea stelt

de verbinding daar tusschen dit meer en de golf van Bothnie. Men schat

de uitgebreidheid van dit stroomgebied op ongeveer 24000 km.

Ten N. hiervan ligt een stroomgebied van 50000 km., dat doormid-

del van de Kemï met de zooeven genoemde golf in verbinding staat. Nog

meer Noordelijk vinden we het groote meer van Enare of Inare , dat een

oppervlakte beslaat van 1400 km. en welks wateren vier maanden van

het jaar met een ijskorst zijn bedekt. Het ontlast zich in de Noordelijke

IJszee.

Van nog veel grooter nut zouden de rivieren van Finland zijn , indien

zij niet een groot aantal stroomversnellingen hadden. Dientengevolge zijn

ze slechts ten deele bevaarbaar. Maar vooral ook is het van het meeste

belang , dat zij gelegenheid aanbieden , om het hout van uit het binnen-

land naar de kust te vervoeren.

De flora van Finland is van meer beteekenis dan de Noordelijke ligging
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zou doen verwachten. Natuurlijk werkt de verbazende rijkdom aan water

in dat opzicht allervoordeeligst. Een groot deel van den bodem is met

dichte wouden bedekt. Maar ook vruchtboomen zijn hier ingevoerd , of-

schoon toch de teelt van vruchten groote bezwaren in zich heeft. Zoo

brengt b. v. de appelboom, in gewone jaren, alleen in de Zuidelijke deelen

van het land vruchten voort en het moet een buitengewoon voordeelige

zomer zijn, wanneer de appelen op meer dan 63° N.B. tot rijpheid komen.

De perenboom houdt reeds op 61° N.B. op met vruchten te geven.

Niet zonder gevolg wordt ook nog landbouw gedreven. Tarwe en haver

komen voor tot op ongeveer 61° N.B.
,
rogge en gerst veel Noordelijker.

Laatstgenoemd gewas wordt zelfs nog verbouwd binnen den poolcirkel , te

Kyroe namelijk , waar zich de Ivalojoki in het Enara-meer ontlast, op een

Noorderbreedte van 68° 46'. Nog Noordelijker groeit de aardappel. Deze

heeft men zelfs geoogst te Ulsjoki op 69° 50' N.B.

Belangrijker echter dan deze voortbrengselen zijn de schatten, die Fin-

lands bodem verbergt. Vooral het Finlandsch graniet is beroemd en zijn

groeven hebben de bouwstoffen geleverd voor de meeste gebouwen , mo-

numenten en kaaien van St. Petersburg. Maar niet alleen graniet

,

ook tal van andere metalen levert deze streek , o. a. marmer
,
ijzer en

koper en ook goud en zilver. x
.

Karakteristiek is de beschrijving van Finland in het «Bulletin de la soc.

Imp. des Naturalistes de Moscou
5
'. Ze vinde hier eene plaats.

Het Finlandsch landschap is diep melancholisch , stil
,
ja zelfs doodsch.

Het land is schaarsch bevolkt. De wouden zijn donker en somber . maar

nog donkerder en somberder zijn de meren. Bevaart men ze en laat men

den blik van uit de boot op hun waterspiegel rusten, dan ziet het water,

zelfs bij den heldersten hemel zwart , ofschoon het , tot op een diepte van

drie meters, doorschijnend is. Alleen wanneer men van een zekere hoogte

op het water nederblikt , dan heeft het een blauwe tint. Die meren han-

gen natuurlijk te zamen
, hetzij dat ze onmiddellijk met elkaar in verbin-

ding staan
,

hetzij dat ze door kanalen of rivieren verbonden zijn. »Meren,

rotsen, dennenbosschen ," met deze drie woorden heeft men Finland geka-

rakteriseerd. Slechts hier en daar liggen enkele verspreidde stukken ar-

melijk bouwland , die met groote moeite aan den onvruchtbaren bodem

ontwoekerd zijn , door het platbranden en uitroeien der bosschen.

Het geheel geeft aan dit land een allereigenaardigst karakter. De dorpen

1, K.. E. F. Igaaüus Le grand-duché de Fiolande. Nolice stalislique. Helsingfors. 1878,
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en gehuchten, die hier en daar, liefst in de nabijheid van bebouwde stre-

ken, gevonden worden , zien er geheel anders uit dan elders. De woon-

plaats van een Finschen boer toch bestaat niet alleen uit een huis, maar

zijn woning is omringd door een menigte van kleine schuurtjes
,
huisjes

en afdakjes. Immers men kan niets omslachtigers bedenken, dan de wijze,

waarop de Fin zijn zaken bergt. Koopt hij een nieuwe koe , dan bouwt

hij onmiddellijk een nieuw schuurtje om het dier te stallen en koopt hij

morgen een andere , dan moet er ook een tweede schuurtje zijn ; heeft hij

drie paarden , dan heeft hij ook drie paardenstallen
,
ja elke wagen

, eg

of ploeg heeft zijn afzonderlijk afdak. Loopt men langs de vele eenzame

wegen , dan wordt de stilte alleen van tijd tot tijd afgebroken door een

enkele plompe kar , door een klein , doch krachtig paard voortgetrokken

en begeleid door een geelharigen
,
ingedrongen Fin , die zich den tijd kort

met zijn paard aan te zetten , door een eigenaardig klappen met de tong

of zijn eentonig : »havone ! havone !" d. i. paard. We zeggen den tijd

kort , want overigens heeft het in het minst geen nut , daar het schran-

dere dier wel weet , dat al dat geweld maar loos alarm is. Op het water

heerscht gewoonlijk wat meer beweging. Lange houtvlotten of zwaar be-

laden vrachtschepen worden getrokken door zware sleepbooten , die hijgend

en stampend hun weg zoeken door dit doolhof van wateren. Voegt men

nu al die beelden te zamen , dan krijgt men zoo ongeveer een voorstelling

van het Finlandsch landschap , althans zoo als het er 's zomers uitziet. Want

's winters is het , alsof het met zijn sneeuwkleed ook zijn doodskleed heeft

aangetrokken en de meest phlegmatieke mensch kan zich niet onttrekken

aan het melancholisch waas , dat dan over de geheele omgeving ligt uitge -

spreid. Dan heerscht hier letterlijk een stilte van het graf. Slechts spaar-

zaam herinnert een eenzame reisslede , een rookwolk , die uit een boeren-

woning opstijgt , een schuwe haas of een kraai , die krijschend langs den

zoom van het bosch , van den eenen boom op den anderen vliegt, dat in deze

sneeuwwoestijn niet alle leven is uitgestorven.

Een tocht met den spoortrein van Wiborg naar Helsingfors biedt een bij

uitstek gunstige gelegenheid aan , om het landschap in al zijn armelijkheid

en akeligheid te leeren kennen. De weg loopt grootendeels door bosschen,

waarin geen enkele boom voorkomt , die men meer dan 15 of 20 jaren

geven zou. Wanneer de verweerde en met mos begroeide rotsen het te-

gendeel niet getuigden , zou men in Finland haast gaan meenen , dat de

wereld een jaar of tien geleden geschapen was. 1

Ten N. van Finland , strekt zich het woeste
,
ongastvrije schiereiland

Kola uit. Zijn kusten, een groot deel des jaars met ijs bedekt, vertoonen

geen enkele insnijding. Die van de IJszee draagt den naam van Mur-

manski-oever of Laplandsche kust. Aan de Zuidzijde wordt het bespoeld

door de golf van Kandalaschkaja
, en de drie groote bochten , die door de

J. Bulletin de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou. 1874.
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Witte zee gevormd worden. Het Zuidelijk gedeelte van deze zee wordt

gevormd door de Onega-golf , die als bezaaid is met een groote menigte

klippen en eilanden ,
waaronder de Solowetzkische eilanden. In deze golf

ontlast zich de Onega , die onder den naam van Woshega of Wosha , in

het gouvernement Wologda ontspringt. Na een loop van 20 M., door dichte,

onbewoonde wouden , stroomt de rivier door het Woscha-meer ; als Swid

vereenigt zij het laatstgenoemde meer met het Latscha-meer , van waaruit

zij als Onega te voorschijn treedt , om na een loop van nog 55 M., in de

bovengenoemde golf uit te stroomen.

Het Oostelijk deel van de Witte zee wordt gevormd door de Dwina-qolf,

waarin de gelijknamige rivier haar water ontlast. De Divina ontstaat als

Kubina of Wytscliegda in de Kreits Wjelsk. Deze ontlast zich, na een

loop van 50 M., in het meer Kubenskoje. De afstrooming van dit meer,

in een Oostelijke richting
,
draagt den naam van Suchona. Deze is 75 M.

lang, heeft op sommige plaatsen steile oevers van 50 tot 60 H. hoogte en

is rijk aan schietstroomen , waaronder de Apoki de gevaarlijkste is. Ze

neemt rechts de Wologda op en vereenigt zich bij Ustjug- Weliki met den

Jug , een snelvlietende rivier, met sterk gekronkelden loop, die 114 M.

lang is. De beide laatstgenoemde rivieren zijn van October tot April be-

vrozen. Uit de vereeniging van den Jug en de Suchona ontstaat de Dwina,

89 M. lang en 's zomers
,
op sommige plaatsen , meer dan 1000 M. breed.

Langs deze rivier worden vooral veel houtvlotten vervoerd. 1

Het schiereiland Kanin, dat zich aan de Oostzijde der Witte zee uit-

strekt , doet in onherbergzaamheid en somberheid voor Kola niet onder

;

het is een woestijn van sneeuw en ijs , het vaderland der Samojeden , de

wilden van Europa , die hun woonplaatsen hebben van de Dwina-golf tot

aan de golf van Obi in Noord-Azie. 2 Ten O. van Kanin, ligt de golf van

Tscheskaja of Tscheskaja-Guba en voor deze golf het eiland Kalgujeiv.

Eindelijk vormt, ver in het Oosten, het eiland Waigatsch den overgang tot

het dubbel-eiland Nowaja-Semlja , dat reeds tot het poolgebied behoort.

Behalve de reeds genoemde stroomen , behooren nog tot dit poolgebied

van Eusland , de Mezen en de Petschora. De eerste , die een stroom-

lengte heeft van 120 M., ontspringt op een moerassige, boschrijke hoogte

in de Petschora-Steppe. De laatstgenoemde neemt haar oorsprong in het

Uralisch gebergte , van waar zij met een aantal watervallen afdaalt. Ze

wordt al spoedig bevaarbaar , doch aan de monding is de vaart gestremd

van het midden van September tot het midden van Juni.

Ten N. van de parallel van 64o wordt de bodem ongeschikt, zelfs voor

de teelt van gerst en aardappelen. Daar strekken zich de toendra's uit.

Zij komen daar voor, waar de boomen verdwijnen ; echter strekken zich de

oorspronkelijke wouden van naaldboomen, waartusschen de echte boom van

het Noorden, de berk, die er zoo zwak uitziet, maar in werkelijkheid zoo

buitengemeen taai is, niet tot aan de toendra's uit. Vooreerst volgt op

de eigenlijke wouden een strook van kreupelhout en dwergboomen en tus-

scberi dezen en de toendra's vinden we nog uitgestrekte grasvlakten.

De toendra's danken hun ontstaan aan de verbazende ijsmassa's, die zich

1. Sacks Aardrijkskundig handboek.

2. Herin, und Karl Aubel. Ein Polarsommer. Reise nach Lappland und Kaniu. Leipzig. 1874. 80.
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in de monden der rivieren vastzetten in een tijd, dat de boven- en mid-

denloop der rivieren nog niet door de vorst zijn gestremd. Het water, dat

dus zijn natuurlijke uitmonding versperd vindt, treedt buiten zijn oevers en

bij de zeer geringe helling van den bodem, worden op die wijze groote

landstreken overstroomd. Weldra zijn de aldus gevormde waterplassen in

onafzienbare ijsvelden veranderd. Gedureude den korten zomer ontdooit dit

en langzaam zakt het water naar de rivieren terug ; ook de bodem ont-

dooit , echter niet dieper dan hoogstens drie voet. In dien tijd vormen

zij moerassen, die hier en daar een bruinroode kleur vertoonen, elders we-

der met wit rendiermos bedekt zijn. Dat mos is het voornaamste voe-

dingsmiddel van het rendier, terwijl het zoogenaamde IJslandsche mos den

Samojeden en Lappen tot spijs strekt.

Deze streken vormen het vaderland van robben, walrussen, poolvossen,

meeuwen en eiderganzen en ook de witte beer komt al tamelijk veelvul-

dig voor. De winter duurt hier volle acht maanden , zoodat de zee, van

het eind van September tot in het midden van Juni, met ijs bedekt is.

Niet zelden daalt de thermometer tot — 32° E. Juli is de warmste maand

met een gemiddelde temperatuur van 2°.

Ofschoon de zon, gedurende den zomer, of in het geheel niet, of slechts

zeer kort ondergaat, is de plantengroei toch in hooge mate armelijk.

Deze onbewoonde woestenijen zijn het tooneel van ee n tal van natuur-

verschijnselen, die door allerlei eigenaardige benamingen worden aangeduid.

Zoo draagt de dichte sneeuwval, die het zonlicht bijna geheel verduistert,

den naam van pad ; de ponossucha is een hevige wind, die de sneeuw met

woeste vaart over de vlakte jaagt, ze op sommige punten tot heuvels op-

stuwt, elders weer diepe holen doet ontstaan en de eentonige vlakte, bin-

nen enkele uren, een geheel ander aanzien geeft. Door chiwus verstaat

men een sneeuwstorm, die alleen in de poolzee en langs hare kusten voor-

komt. 1

Op ongeveer 70° N. B. ligt het Noordelijkste punt van Europeesch Rus-

land en wel aan het Oostelijk uiteinde van de nauwe Jugor-straat, die

het eiland Waigatsch scheidt van het vasteland en de verbinding daarstelt

tusschen de Noordelijke IJszee en de Kara zee. Daarin vinden we de

Karische golf, die den Noordelijken voet van het Uralisch gebergte bespoel t.

Dit scheidingsgebergte tusschen Europa en Azië strekt zich uit over een

lengte van 3700 km., over 18 breedtegraden henen. Het bestaat uit een

groot aantal parallel-ketenen, die naar het Zuiden toe, in aantal toenemen.

Gewoonlijk verdeelt men den Ural in drie deelen : het Noordelijkste deel

draagt den naam van Ostiaksche- of Samojeedsche Ural, het middelste dien

van Wogulsche, terwijl het Zuidelijk deel Baskirsche Ural heet. De Noorde-

lijke Ural, die over een lengte van 1000 km., de grensscheiding vormt tus-

schen de gouvernementen van Wologda en Archangelsk aan de eene en

1. Lankenau und Oelsnitz. Das heutige Huszlaiul. Leipzig. 1876. 80. S. 65-71.
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Siberië aan de andere zijde, begint met een zeer geringe verheffing, aan

de Jugorstraat en strekt zich uit tot aan de bronnen van de Petschora. Dit

gedeelte van het gebergte heeft een hoogte van 1300— 1700 M., is zeer

arm aan wouden, op vele plaatsen zelfs geheel boomloos en vertoont een

groote menigte steile rotsen en diepe kloven. Hier nemen, op de Ooste-

lijke helling, een aantal zijrivieren van den Obi haren oorsprong, op de

Westelijke helling de Kam en Petschora. De rivieren van het Noorden

bezitten allen een zelfde karakter. Zij nemen haar oorsprong in moerassen

en vloeien in den aanvang traag over haar smalle en ondiepe beddingen.

Eerst later worden zij krachtiger door de groote watermassa, die door een

menigte bergstroomen wordt aangevoerd. Aan de mondingen liggen steeds

groote zandbanken of wel zij verliezen zich in de moei'assen, die zich langs

de kust uitstrekken.

Het middelste gedeelte van den Ural verheft zich in den Deneschkin-

Kamen, tot een hoogte van 1633 M. en is, inzonderheid op de Oostelijke

hellingen, een der meest ertsrijke gebergten der aarde. Daar wordt saphier,

granaat, topaas en tal van andere edelgesteenten gevonden ; van hier bracht

von Humboldt de eerste diamanten, die hij aan de keizerin van Eusland

beloofd had. Ook rijke goud-, platina-, koper- en ijzerlagen komen hier

in grooten getale voor. De Westelijke helling daarentegen is rijk aan steen-

kolenlagen, die zoowel onder als boven de productus-kalk voorkomen. Daar-

door is het aantal steenkolenbeddingen hier ook veel grooter dan in het

Russische centraal-bassin. Die rijkdom aan delfstoflen heeft op het geheele

gebied, dat zich ten W. van clen Ural uitstrekt, een allergunstigsten in-

vloed uitgeoefend. Ten einde de voortbrengselen der mijnen te kunnen ver-

voeren, heeft men een aantal wegen en kanalen aangelegd, die weder bloeiende

nederzettingen in het leven riepen.

In dat steenkolengebied van het Uralisch gebergte wordt tevens veel

ijzererts gevonden. Het wordt doorsneden door een menigte stroomen, die

allen hun water afvoeren naar de Karna.

Steile berggevaarten of op zich zelve staande bergtoppen komen in dit

middelste gedeelte van het Uralisch gebergte niet voor. De verschillende

parallel loopende ketenen zijn breede bergruggen, veelal met dichte wouden

bezet. Hun gemiddelde hoogte bedraagt slechts 670 M.

Opmerkelijk is de richting der rivieren, die op den Ural ontspringen.

Terwijl namelijk de stroomen, die op de Westelijke hellingen ontstaan

en die allen tot het stroomgebied van den Wolga behooren, in een richting

van het Zuiden naar het Noorden loopen, loopen die welke hun oorsprong

nemen op de Oostelijke hellingen en die allen in den Obi uitmonden, van

het Noorden naar het Zuiden.

Dit middelste deel van den Ural is veel smaller dan het Zuidelijke

en zelfs is de breedte van den Samojeedschen Ural nog grooter. De be-

langrijkste overgang wordt gevormd door den pas, die naar Jekatherinenburg

loopt, waarover een spoorweg geprojecteerd is.

De Zuidelijke Ural strekt zich in drie parallel-ketenen uit, die een ge-

middelde hoogte hebben van 450— 600 M. Zijn hoogste verheffing bereikt

hij in den Iremel, 1536 M. hoog, in de Westelijke keten, nabij de bron-

nen van de Dielaja. Op dit gedeelte van den Ural ontspringen een aantal
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rivieren, die in den Ufa en Bielajd uitloopen. Ook dit gebied is rijk aan

ertsen en bevat bovendien belangrijke zoutlagen.

De schatten in den Ural verborgen doen reeds vermoeden, dat Rusland

ontzaglijk rijk is aan voortbrengselen uit het mineralenrijk. Die rijkdom

toch is niet beperkt tot dat gebergte, maar geheel het Oostelijk deel van

ons werelddeel is, in dat opzicht, in ruime mate gezegend. Behalve in het

Uralisch gebergte, vindt men goud in Russisch Lapland en Finland ; in

Volhynie liggen uitgestrekte groeven van den Labrador- steen, die nergens

dan in Eusland voorkomt. Maar het gewichtigst is de groote rijkdom aan

steenkolen. Dezen toch komen, zooals we reeds zeiden, niet alleen in den

Ural voor. In Midden-Eusland beslaan de beddingen , die in exploi-

tatie zijn, een oppervlakte van 18000 km. en ook in het stroomgebied

van den Donetz en in Trans-Kaukasie worden allerbelangrijkste beddingen

gevonden. De steenkool van eerstgenoemd gebied behoort tot de oudere

bergkalk-formatie, terwijl die van Trans-Kaukasie tot de liasvorming behoort,

d. i. tot de veel jongere Jura-periode.
1

De rijkdom van het planten- en dierenrijk van Oost-Europa doet niet on-

der voor die van het rijk der delfstoffen. Een gebied, dat zich over 35

breedtegraden uitstrekt, doet natuurlijk een groote verscheidenheid in dat

opzicht verwachten en in waarheid loopen dan ook die voortbrengselen zoo

ver mogelijk uit elkander. Die veranderingen houden gelijken tred met de

wijzigingen van het klimaat.

De groote Sarmatische laagvlakte vormt als 't ware den overgang van

het oceanisch klimaat van West-Europa tot het continentaal klimaat van

centraal Azië. De temperatuur neemt dus, van het Zuid-Westen naar het

Noord- Oosten, in sterke mate af, veel sterker dan veroorzaakt zou worden

door het verschil in geographische breedte alleen. De waarheid is, dat het

klimaat van Rusland reeds een tamelijk sterk continentaal karakter heeft.

De isotheren en isocbimenen, (lijnen van gelijke zomer- en wintertempera-

tuur) van Rusland
,
wijken van die van West-Europa veel meer af, dan

dit het geval is bij de isothermen (lijnen van gelijke gemiddelde jaarlijksche

temperatuur). Met andere woorden, in Rusland — en vooral in Zuid-

Rusland is dit het geval — zijn de zomers veel warmer , de winters veel

kouder dan in streken van West-Europa , die op dezelfde breedte gelegen

zijn.

Het verschil in klimaat valt het best in het oog , wanneer we plaatsen

1. Auslaud 1875, No. 19. S. 378.



van Oost- en West-Europa met elkaar vergelijken. Zoo ligt Petersburg

,

met zijn buitengemeen strengen winter op de zelfde breedte als de Schet-

landsche eilanden, die zich verheugen in een vochtig, doch zeer zacht kli-

maat. In Moskou , dat zuidelijker ligt dan de zoo even genoemde stad, is

echter het klimaat nog veel ruwer. Toch komt deze stad, ten opzichte van

de geographische breedte , overeen met Edinburg , dat om zijn mild kli-

maat beroemd is. Maar ook in Moskou en Petersburg en nog noordelijker

zelfs zijn de korte zomers drukkend heet.

Zeer te recht merkt Graaf Leublfing op : »Er is geen enkel land in

Europa, waarvan in den vreemde de klimatologische toestanden zoo wei-

nig bekend zijn als van Rusland. Men maakt zich vaak een voorstelling
,

alsof de wintervorst daar het geheele jaar door zijn scepter zwaaide en

een Rus en een pelsjas zijn, in de verbeelding van velen , onafscheide-

lijk. Men ziet eenvoudig over het hoofd , dat in een land , dat zich over

bijna 40 breedtegraden uitstrekt , het klimaat alle nuanceeringen door-

loopt tusschen dat van de Lombardijsche laagvlakte en dat van het pool-

gebied, waar de kwik maandenlang bevroren blijft.

In dit continentale klimaat is de neerslag betrekkelijk gering en een en

ander blijft natuurlijk niet zonder invloed op de planten- en dierenwereld.

Men kan in dit opzicht Oost-Europa verdeelen in vier gordels.

De eerste gordel omvat het poolgebied en is dus door den poolcirkel

begrensd. In deze streek, waar gedurende het grootste gedeelte van het

jaar , de bodem met ijs en sneeuw bedekt is , is de flora zeer spaarzaam

bedeeld en biedt ook dientengevolge de fauna buitengewoon weinig ver-

scheidenheid aan. Bosschen zoekt men hier te vergeefs, want geen enkele

boom kan hier tot zijn volle ontwikkeling komen; de weinige exemplaren,

die er nog voorkomen, vormen slechts een verschrompeld struikgewas. De

grond brengt niets anders voort, dan mossen en vlechten en is onvatbaar

voor ontginning en bebouwing. In die woestenijen is het dierenrijk alleen

door honden, rendieren, poolvossen en andere pelsdieren vertegenwoordigd,

terwijl robben
,

eiderganzen
,

strandvogels en visschen , de zee , die de

kusten bespoelt
,

rijkelijk bevolken. De stammen , die hier hun armelijk

bestaan leiden, zijn beperkt tot jacht en visscherij en de opbrengst van de

eerste is tamelijk wisselvallig.

De tweede gordel kunnen we de koude noemen. Ze ligt tusschen den

poolcirkel en den 57 sten breedtegraad. Deze gordel vormt het gebied der

naaldboomen , welker exemplaren van het Noorden naar het Zuiden in

kracht toenemen. Ze leveren de grondstof voor een vrij bloeienden

scheepsbouw. In dit gebied is de landbouw niet onmogelijk meer ; tarwe,

gerst , haver en rogge kunnen hier geteeld worden, vooral in de Zui-

delijke deelen , die langzaam den overgang tot den derden gordel vormen.

Ook de teelt van aardappelen en vlas levert zeer goede uitkomsten.

Dit gebied is rijk aan roofdieren. Beeren , wolven , vossen en lossen ko-

men er nog maar al te talrijk voor en herten, reeën, damherten en wilde

zwijnen bieden voor de jacht een uitmuntende gelegenheid. Dan ook de

veeteelt is hier niet onbelangrijk.

De derde gordel strekt zich uit tusschen 57° en 50° N. B. Ook hier

treffen we weder wouden van naaldboomen aan, maar daarnevens ook loof-



toornen ; in de eerste plaats komt hier de linde voor. Deze streek is het

eigenlijke gebied van den landbouw. De uitstekend vruchtbare zwarte

aarde, die ten W. van de Wolga gevonden wordt, levert een allerbelangrijksten

oogst van tarwe , vlas en aardappelen. En die opbrengst kon nog veel

aanzienlijker zijn ,
indien de wijze van bewerking beter , het grondbezit

anders geregeld was. Later kornen we hierop terug.

Karakteristiek zijn niet alleen de groote kudden wolven, maar vooral

ook de aanwezigheid van twee diersoorten , die bijna uitgestorven zijn : de

aueros en de eland. Veeteelt wordt hier op groote schaal beoefend en

vooral de paardenfokkerij en bijenteelt , verdienen een afzonderlijke ver-

melding.

De Zuidelijke gordel komt met den Noordelijken daarin overeen, dat

ook hier de wouden te eenenmale ontbreken en dit is een gevolg van

den rotsigen ondergrond , die de boomen belet wortels te schieten. De-

ze gordel strekt zich uit tusschen den 60sten Noorderbreedtegraad en

de Zwarte Zee , de Kaukasus en de Kaspische Zee. Ook hier wordt

een uitgebreide veeteelt op de onmetelijke grasvlakten gedreven. En ko-

men de Noordelijke en Zuidelijke gordel in boomloosheid overeen, in alle

andere opzichten wijken ze hemelsbreed van elkander af. Sluipt in bet

Noorden de beer over de besneeuwde velden of rent het rendier over

den met mos bedekten bodem , hier ijlt de vlugge kameel over de on-

metelijke steppen
;

brengt ginds de bodem slechts mossen en vlechten

voort , benevens eenige bessen , hier is het gebied van granen, ooft. wijn

en zuidvruchten.

De bebouwbare en bebouwde velden worden hier afgewisseld door uit-

gestrekte steppen. We besluiten het algemeen overzicht van ons wereld-

deel met een beschrijving der steppen , die we, op het voetspoor van Sack,

aan Kohl ontleenen.

»De steppen zijn doorsneden door een aantal diepe kloven. Die kloven

maken uitzonderingen op de algemeene klimatische toestanden der steppen.

In den winter , als stormen woeden , die alle leven vernietigen , is het in

die kloven betrekkelijk warm en in den zomer, gelijken zij op gloeiende

ovens , daar de zonnestralen op haar steile wanden terugkaatsen en de lucbt

tot een bijna ondragelijken graad van warmte opvoeren.

De steppenwinter is lang en ruw en vooral vreeslijk om zijn sneeuw-

jachten. De Eussen onderscheiden drie soorten van sneeuwjachten : de

mjatjols , de samets en de ivjugas. De laatstgenoemden zijn het gevaar-

lijkst. Het zijn stormen , die dagen lang met hevigheid aanhouden , ge-

paard met een zoo dichte sneeuw , dat zij de lucht te eenenmale ondoor-

schijnend maakt. De wjuga jaagt alles wat in de steppe leeft, de grootste

schrik aan
; geen sterveling waagt het zich van zijn woning te verwijderen,

wanneer zich voorboden van den wjuga vertoonen. Zulk een voorbode is

dikwijls de »windheks", die bestaat uit klompen van verdorde en afge-

broken stengels van een steppeplant, die door de wind voortgedreven,

zich met anderen van haar gelijken samenpakken en onder de meest

phantastische vormen, in dolle jacht, over de steppe vliegen en springen.

Wie dan niet spoedig een schuilplaats vinden kan
,
geraakt in het grootste

gevaar , daar de sneeuwstorm , als zij eenmaal losgebroken is , hem geen
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andere keuze laat , dan te gaan liggen, op gevaar af van door de sneeuw

begraven te worden of blindelings haar razende jacht te volgen. Want

weerstand kan men niet bieden en men kan slechts eenige schreden voor

zich uit zien. Groote veekudden gaan, in haar aanhoudende vlucht voor

den wjuga verloren , daar zij deels van honger en afmatting sterven, deels

in kloven storten , deels zoover afdwalen , dat zij niet weêr gevonden wor-

den en na het ojmouden van den storm, een prooi der wolven worden.

Want gedurende de wjuga denkt geen wolf aan buit.

De steppenlente begint met het smelten van de sneeuw en terwijl an-

ders de steppe maanden lang geen druppel water ontvangt en mijlen ver

niet de kleinste bron uit den dorren bodem ontspringt, stroomt in het be-

gin van de lente, het onrustige element overal, waar men het wenscht en

niet wenscbt. De geheele steppe wordt dan veranderd in een zwarte, slij-

kerige massa en van alle heuvelruggen, in alle dalen en kloven bruischen

stroomen van het allervuilste
,

afzichtelijkste water. Komen eindelijk de

schoone dagen van Mei , dan doet de steppe zich voor als een groen tapijt,

dat zich , voor een korten tijd uitspreidt, tusschen de sneeuwvlakten van

den winter en de wankleurige graswoestijnen van den zomer. Ook sneeuw-

klokjes, crocussen
,
tulpen en hyacinten , ontsluiten haar vriendelijke kelk-

jes
,

zij het dan ook niet met die afwisselende pracht van onze tuinen.

Maar toch , welk een onderscheid tusschen deze lente en de onze. Hoe

grof is die groene mantel, die zij zich omwerpt, hoe hard en smakeloos

zijn de bloemen, wanneer men ze naderbij beschouwt. Alles is grof, groot

en stronkachtig en in het geheele steppenlandschap is geen plekje te vin-

den , waar men op zijn gemak zou kunnen uitrusten of sluimeren.

Maar toch is die lente nog heilig in vergelijking met den zomer , die

niets bekoorlijks aanbiedt. De verhitte bodem barst overal en smacht

te vergeefs naar eenige lafenis. De wolken laten geen droppel vallen, of-

schoon ze onophoudelijk boven de hoofden der dorstige menschen en die-

ren donderen en bliksemen. De zon gaat meestal vuurrood op en onder en op

den middag is de hemel geheel grijs, want de lucht is rijkelijk bezwangerd

met waterdamp, die echter, wegens de groote hitte, niet nederslaat. De

steppe verliest haar groen, wordt bruin, eindelijk zwart, alsof een vernie-

lende brand alles verschroeid had. Menschen en dieren vermageren. De

paarden, die in de lente zoo welgedaan en moedig waren, zijn mat en

verlamd. Zelfs de bruine huid van den steppenbewoner, toch al niet frisch

of elastisch, plooit zich slap om de holle wangen. De poelen verdwijnen,

de bronnen droogen op en de zwarte stof dwarrelt overal in de lucht.

Toch dienen die steppen tot weiden voor groote kudden paarden en run-

deren. De eersten zijn toevertrouwd aan de zorgen van den tabuntschik of

paardenhoeder, een zonderling mengsel van den Zuid-Amerikaanschen gau-

cho, den rondzwervenden Tartaar en den Engelschen jockey. Hij brengt

drie vierde gedeelte van zijn leven in den zadel door, slaapt met het eene

oog
,
terwijl hij met het andere waakt. Vooral op één vijand is zijn waak-

zaamheid gericht : de wolven namelijk bewonen de steppen in grooten ge-

tale en loeren steeds op de verstrooide jonge paarden, die te ver afgedwaald

zijn. Soms scharen zij zich in hoopen en vallen de kudden op klaarlich-

ten dag aan, een aanval, die hen in den regel duur te staan komt, daar
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zij, bij die gelegenheid, op duchtige wijze kennis maken met de hoeven der

paarden.

De zoutsteppe vertoont zich als een boomlooze vlakte. Bij nauwkeu-

rig onderzoek echter blijkt het , dat zij golvend is, zoodat ros en ruiter en

dikwijls de grootste kameel op deze schijnbare vlakte, op geringen af-

stand, voor het oog verdwijnen, alsof zij weggedoken waren. De volko-

men afwezigheid van groote voorwerpen, zooals boomen en huizen, maakt

den ongeoefenden reiziger het meten van afstanden onmogelijk.

Het licht, de wind en het geluid worden hier door niets tegen gehou-

den ; nergens schaduw, nergens windstilte, nergens echo ; overal gloeit het,

overal waait het, overal is het geheimzinnig, stil en stom. Onder donkere

onweerswolken, dwarrelt somwijlen het stof in de hoogte en stuift in woeste

bewegingen, als een machtige zuil, die alles met verdelging dreigt, over de

vlakte. 1

X. Sacks Aardrijkskundig Handboek.



HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

»Er bestaat een land , waar de rivieren als 't ware boven de hoofden

der bewoners stroomen , waar machtige steden beneden den spiegel der zee

liggen en uitgestrekte landerijen beurtelings door de wateren verzwolgen

en daaruit opgedoken zijn/'
1

Aldus laat een Pransch schrijver zich over Nederland uit en kwalijk kan

men hem van overdrijving beschuldigen. Al gaat het ook hiermede als

met zoovele andere wonderen , die voor het oog van hem , die ze dagelijks

aanschouwt
,

langzamerhand het wonderbare verliezen , toch is en blijft

ons vaderland een zeldzaam geographisch verschijnsel en tevens een krachtig

getuige van de macht van den menschelijken geest.

De wordingsgeschiedenis van Neêrlands bodem is de geschiedenis van

een eeuwenlangen strijd tusschen land en water ; een strijd , die eerst

toen beslist werd , toen de mensch op het tooneel verscheen en den oceaan

zijn grenzen aanwees. En al werd de vijand toen overwonnen, zijn kracht

bleef onverzwakt en maar al te vaak ruimde hij met geweld de slagboomen

uit den weg , die zijn vrijen loop belemmerden.

Daar is een tijd geweest — millioentallen van jaren ligt hij achter

ons —
, dat de plek gronds , die wij thans ons vaderland noemen , de

bedding vormde van den oceaan , dat vóórwereldlijke monsters in de zilte

baren den strijd om 't bestaan voerden , waar thans de mensch dien zelfden

strijd te voeren heeft, in onze rijke steden en bloeiende dorpen. Zoozeer

had toen in dit gedeelte van Europa het water de overhand , dat we —
met uitzondering van een klein deel van Limburg , in den omtrek van

Kerkraede en Gulpen — buiten de tegenwoordige grenzen van Nederland

dienen te gaan, om de stranden op te zoeken, welke die wateren begrensden *.

Tal van dierlijke en plantaardige overblijfselen spreken ons nog heden ten

dage van 't geen eenmaal was en kolossale zwerfblokken, van Skandinavië's

1 Alph. Esquiros. La Neêrlande et la vie hollandaise. Paris J859. Tome I. Page 1.

2 Dr. W. C. H. Staring. Voorheen en thans. Haarlem. A. C. Kruseman. 1858.

9
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kusten losgescheurd, zijn de zwijgende getuigen van het geweld der baren,

daar waar thans de landman zijn ploeg door den akker drijft en schapen

en runderen op grazige weiden ronddoolen.

In dien nacht der tijden dan , toen Neêrlands bodem nog in den don-

keren schoot der wateren lag verborgen, vormde de bergketen der Ardennen

en de N. W. gebergten van Duitschland den scheidsmuur tusschen den

oceaan en de groote binnenzee , die een deel van 't tegenwoordige

Duitschland bedekte. Aan de eene zijde werd deze berggordel gebeukt

door de baren der wereldzee ; aan de andere zijde werd de aandrang dei-

zoete wateren steeds sterker , tot dat de eene of andere geologische om-

wenteling in dezen rotsmuur een kloof deed ontstaan.

Met kracht drongen de gezwollen wateren door de ontstane opening. Het

was de Rijn , die zich aldus een doortocht baande. Een vloed van zand

en vergruisd gesteente met zich voerende
,
drong zijn watermassa met zulk

een onstuimig geweld voorwaarts , dat de zee terugweek. We behoeven

niet uit te wijden over de kracht , waarmede de rivieren vaste stoffen in

den oceaan slingeren en op die wijze, op meer dan een punt, de kusten van

het vasteland vooruit schuiven. Zoo ook werd Nederland gevormd, Laag

op laag werd door den Rijn in den oceaan neergeworpen ; Maas en Schelde

werkten mede tot vorming van een drassigen archipel, welks eilanden onder

de voortdurende opbouwende werking der stroomen
,
langzamerhand met

elkaar verbonden werden.

Zoo werd in de eerste plaats de Rijn de schepper van het land , die

van uit het tegenwoordig Duitschland de bouwstoffen voor Neêrlands bodem

aanvoerde. De keien , waarmede niet alleen de grond van Gelderland en

Overijssel , maar zelfs die van het eiland Texel als 't ware bezaaid is

,

herkent men gemakkelijk als gedeelten der bazalt-
,
graniet- en porphi er-

rotsen , die den stroom in Duitschland omzoomen.

Neêrlands bodem was ontstaan , doch 't was nog niets dan een drassige

landmassa , die zooals de bovengenoemde Fransche schrijver zich uitdrukt

,

»op de wateren dreef''
1
. Ten speelbal aan 't geweld van zee en rivieren,

die elkaar het maagdelijk land betwistten , zou het wellicht opnieuw door

de wateren verzwolgen zijn , zoo niet een andere macht tusschenbeide

getreden ware. De mensch , de Heer der Schepping , trad op het tooneel

en riep beide het »tot hier en niet verder" toe.

Hier begint een tweede periode. Zee en rivieren voeren een gemeen-

schappelijken strijd tegen het vasteland , dat in den mensch een krachtig

verdediger vindt. Aan de eene zijde staat de ongetemde kracht der ruwe

elementen , daar tegenover stalen geestkracht en onvermoeide volharding.

Gelijk de Schepper van het Heelal, begonnen ook de koene scheppers van

Nederland , water en land van elkaar te scheiden. Slechts stap voor stap

behield de mensch de overhand. Hij wees de rivieren haren loop aan

,

verzamelde het water in kanalen en wierp op de vlakke kusten reusachtige

bolwerken op tegen het geweld der zee. En niet altijd bleef hij overwinnaar.

Maar al te vaak overschreden de stroomen de gestelde grenzen of sloeg

de Oceaan de dijken weg en zout en zoet water hernamen hun voormalig

1 Esquiros. la Neerlancle T. I. p. 14.
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gebied. Maar de strijd werd hervat ; reeds sedert twintig eeuwen werd

hij voortgezet en hij zal nog langer duren. Wel mag de vreemdeling

uitroepen : »Hoeveel geduldige moed, hoeveel koelbloedige vastberadenheid,

hoeveel taaie volharding werd er niet vereischt bij een volk , dat met de

eene hand zijn haardsteden en altaren tegen het water beschermt en met

de andere het water aan zjjn bedoelingen dienstbaar maakt !" 1

En die bodem , met zooveel moeite aan den oceaan ontwoekerd , zinkt

steeds dieper weg onder de voeten der verdedigers. Eeeds de Fransche

geoloog Elie de Beaumont heeft dit verschijnsel , dat zich over de geheele

Zuidkust der Noordzee voordoet
,
uitvoerig behandeld 2

. Ook de Laveleije

heeft het met tal van bewijzen gestaafd
3 en latere onderzoekingen hebben

het boven allen twijfel verheven 4
. 't Zij men aanneemt , dat de geheele

aardkorst op die punten een langzame daling ondergaat , of wat waar-

schijnlijker is , dat men afleen te doen heeft met een samenpersing der

bovenste aardlagen , zeker is het , dat geheel Nederland in dat wegzinken

begrepen is. Niet overal is het verschijnsel even sterk. Onderzoekingen

in de Noordelijke provinciën van ons vaderland en in Oost- Friesland wijzen

op een daling van 6 tot 10.3 millimeters per jaar.
5

't Kan niet anders of een land, dat alzoo de voortdurende aanvallen van

den oceaan in de hand werkt , heeft in den loop der eeuwen belangrijke

veranderingen ondergaan. Zijn ontwikkelingsgeschiedenis is hetzelfde wat

zijn wordingsgeschiedenis was — een strijd tusschen water en land — alleen

met dit onderscheid, dat thans het laatste door den krachtigen arm van den

mensch beschermd wordt.

Bewonderingswaardig zijn de hulpmiddelen , door den mensch in dezen

strijd gebezigd. De gezamenlijke lengte der dijken, zoo langs de zeekusten

als binnenslands aangelegd
,
bedraagt vele honderden mijlen. In de pro-

vincie Zeeland alleen, strekken zij zich uit over een lengte van 400 kilo-

meters. Bedenkt men nu , dat die dijken zijn aangelegd op een drassigen,

wegzinkenden bodem, dat geheele Noordsche en Duitsche wouden, de rotsen

van Skandinavië en de ijzermijnen van België en Duitschland de bouwstoffen

hebben geleverd , dan zal men gaarne aannemen , dat die waterweringen

meer geld , meer arbeid en meer menschenlevens hebben gekost, dan alle

pyramiden der oudheid met den Babylonischen torenbouw te zamen G
. Om

een denkbeeld te geven van de omvangrijkheid dier werken , laten we

hier de beschrijving volgen, die Dr. Wild van de dijken langs Frieslands

kusten geeft

:

»Langs de geheele kust van Friesland , voor zoover de duinen ontbre-

ken , d. i. over een lengte van 27 uren gaans, zijn drie rijen palen, uit Skan-

dinavië afkomstig, ingeheid om de kracht der baren te breken. De palen,

die de buitenste rij vormen , moeten minstens een lengte van 24
,

bij een

1 Dr. Albert Wild. Die iViederlande. Ihre Vergangenheil und Gegenwart. Leipzig. Ouo VVi-

gand. 1862. Bnd. I. S. 8.

2 Elie de Beaumont. Lecons de geologie pratique. Paris. 1845. Toine 1.

3 A. de Laveleije. Affaissement du sol et envasement des Heuves survenus dans les temps his-

toriques. Bruxelles. 1859.

4 Staring. De bodem van Nederland.

5 ld.

6 J. G. Kohl. Reisen in den Niederlanden. Leipzig. 1850. Bnd. II. S. 128.
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dikte van 1 voet in middellijn hebben. Deze palenrijen zijn door ijzeren

krammen en sterke dwarshouten stevig met elkaar verbonden
,

terwijl de

tusschenruimten met steenen zijn aangevuld. Deze zeeweringen dragen den

naam van kisten. De bodem om die paalwerken heên heeft door middel

van rijshout zulk een stevigheid verkregen , dat hij door het zeewater niet

losgewoeld kan worden. Bovendien zijn op gevaarlijke punten zware rots-

blokken opgestapeld , om den grond meerdere vastheid te geven. Achter

dit kolossaal pantser verheft zich eerst de eigenlijke dijk van aarde , die

weder rust op een uit zware steenen bestaanden bodem. Op de oppervlakte

is een vlechtwerk van wilgentakken aangebracht , waartusschen leem is

vastgestampt. Eindelijk zijn de dijken gewoonlijk met boomen beplant

,

welker wortels aanzienlijk veel bijdragen om den aarden dijk meer vastheid

te geven."
1

Waarlijk niet ten onrechte zegt een later schrijver : »Van de monden

der Eems tot de monden der Schelde is Nederland finaal een onneembare

vesting
,

op welker geduchte bastions de windmolens als de torens , de

sluizen als de poorten beschouwd kunnen worden, en de eilanden als voor-

uitgebrachte forten . En evenals een vesting, vertoont het aan zijn vijand

— de zee — niet anders dan de torenspitsen en de daken der gebouwen
,

als een terging en een uitdaging.

xNederland is een vesting en het Nederlandsche volk woont er als in

een vesting : »op voet van oorlog" met de zee. Een leger van ingenieurs,

onder de bevelen van den Minister van Binnenlandsche Zaken (thans Min.

van Waterstaat) , ziet voortdurend naar den vijand uit , waakt voor de

orde der binnenlandsche stroomen , verhoedt de doorbraak der dijken
,

regelt en bestuurt de werken ter verdediging De schildwachten staan

voortdurend op de wacht
;

bij den eersten aanval der zee geven zij alarm

en Nederland vraagt armen , materiaal en geld".
2

Maar ook in dezen strijd heeft de mensch niet uitsluitend op overwin-

ningen te bogen. Maar al te vaak leed hij de nederlaag tegen het ruwe

element , dat hij bekampte. De Dollart , de Lauwerzee , de Zuiderzee en

de Biesbosch zijn er de blijvende getuigen van. Tot hoe lang nog ? Maar

nog zoo menige andere overwinning werd door den oceaan behaald , waar-

van de sporen zijn uitgewischt. Gezwegen nog van verdronken steden en

dorpen , waarvan de puinhoopen bij een buitengewoon lagen waterstand

nog somtijds opdoemen , als spookgestalten uit een ver verleden , vormen

de jaartallen der overstroomingen en watervloeden een lange , sombere

lijst. Nog onze eeuw heeft te wijzen op de in dat opzicht zoo rampspoe-

dige jaren 1809, 1820, 1825, 1849, 1855 en 1861 en de bange dagen

van 1875 liggen zeker nog menigeen in het geheugen, al bleven dan ook

vele bedreigde streken gespaard.

Toch mogen we ook in dit opzicht van vooruitgang spreken. In verge-

lijking met vroeger eeuwen worden de overstroomingen minder talrijk
,

dank zij de meerdere eensgezindheid der ingelanden en een meer geordend

1 Wild, Die Niederlande. Bnd. I. S. GO.

2 Edm. de Ami cis. Nederland en zijne bewoners. 2e druk. Leiden. P. van Santen 1877. Bldz. 5

.
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beheer der waterweringen. Een en ander liet vroeger, in weerwil van

het steeds dreigend gevaar, maar al te veel te wenschen over

Als van zelf doet zich hier de vraag voor : door wie en wanneer zijn de

eerste dijken aangelegd ? Het antwoord op die vraag is niet met zekerheid

te geven. De overlevering
,
volgens welke reeds de Kimbren dijken zouden

hebben opgeworpen , die later werden weggeslagen ,

2
is weinig betrouw-

baar. Vrij zeker is het, dat er geen dijken bestonden, toen cle Eomeinen

hier te lande verschenen. Immers vernemen we , dat de toenmalige be-

woners zich terugtrokken op de kusteilanden , die gedurende den vloed

overstroomd werden.

Waarschijnlijk waren 't de wereldbeheerschende Eomeinen , die door

djjken de posten trachtten te beveiligen , door hen onder de hun getrouwe

Bataafsche stammen aangelegd. Tacitus toch deelt mede , dat Civilis op

zijn terugtocht den door Drusus aangelegden Eijndijk vernielde 3
. Genoemde

dijk was opgeworpen, daar waar Eijn en Waal zich van elkander scheiden.

In de eerste helft van de 3e eeuw zouden reeds de eilanden Walcheren

en Schouwen door dijken beschermd zijn geworden en ook langs de Lek

dijken zijn opgericht. Doch eerst in de 12e eeuw begonnen de dijken in

Holland een belangrijke rol te spelen.

't Meerendeel der tegenwoordige zee- en rivierdijken bestond reeds ge-

durende de regering van Karei V en Philips II. Beide vorsten toch vaar-

digden tal van verordeningen uit, betreffende het onderhoud der dijken

en de daarvoor op te brengen gelden. Voor dien tijd waren de zeeweringen

verre van voldoende. Een schrijven uit de 15e eeuw zegt het ons: «Wan-

neer de wind uit het N. blaast
,

stijgen de baren met zulk een woede ,

dat de hoogste en stevigste huizen, ja zelfs kerktorens wankelen en som-

tijds neergeworpen worden.

»Tal van boomen worden ontworteld en de grootste schepen worden

door de kracht der elementen opgetild en op de kust geworpen. Daarom

heeft men Friesland met een gordel van aarden wallen omringd. Maar

daar deze wallen veelal niet sterk genoeg zijn om het geweld der baren

weerstand te bieden , hebben de bewoners hun huizen op kunstmatig op-

geworpen hoogten gebouwd" 4
. In Friesland vereeuwigde de Spaansche

stadhouder Casper Eobles zijn naam , door langs de geheele kust op al-

gemeene kosten zeedijken te doen oprichten , ter vervanging der gebrek-

kige dijken , die hier en daar door particulieren of plaatselijke corporaties

waren daargesteld.

Niet altijd trad het water — eenmaal Neérlands schepper — als vijand

op. Tegenover de sombere lijst van verdronken steden en dorpen en ver-

nielende watervloeden , kunnen we landstreken stellen , die aan de op-

bouwende kracht der wateren hun aanzijn verschuldigd zijn. De geheele

streek tusschen Antwerpen en Nieuwpoort 5 is door de zee gevormd
,

zij

1 Dr. J. A. Wijnne. Geschiedenis van '(vaderland.

2 Esquiros. la Neêrlande T. I.

3 Tac. Hist. lib. V. 19.

4 Cornelius Kempius. De origine, silu , elc. Keulen 1588.

5 Ofschoon deze landstreek uit een staatkundig oogpun t niet tot Nederland behoort, vormt

toch de geheele vlakte ten N. van hel Waalsche bergland tot aan de Noordzee een geographisch

geheel.
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't dan ook , dat de mensen te hulp kwam om het jeugdige vasteland te

behouden, 't Zelfde verschijnsel vinden we in den Biesbosch terug. Ook

daar geeft het water een deel van het eenmaal veroverd gebied terug. In

de plaats der verdronken dorpen , strekt zich aldaar een steeds aangroei-

end alluviaal terrein uit. Weelderige graanvelden verkonden het luide
,

dat de natuur schept , zelfs daar waar zij verwoestingen aanricht. Ook de

Lauwerzee en de Dollart zijn daar, om van de opbouwende kracht van het

water getuigenis af te leggen. Door den natuurlijken loop der dingen,

vormen zich , van eeuw tot eeuw zandbanken , die met een vruchtbaar

slib bedekt , weldra door den mensch in bezit worden genomen, 't Vaste

land
,

eertijds door de zee overwonnen en bedolven , herstelt zich lang-

zaam maar zeker van zijn nederlaag en weet die zelfs ten gunste te

keeren.

Vooral gezegend echter was de werking van den oceaan , waar hij de

kolossale zandheuvels opstuwde , die onze kusten begrenzen en het daar-

achter gelegen land beschermen. De Nederlandsche zeeduinen zijn een

gedeelte van de keten, die bij Calais begint en , hier en daar afgebroken ,

langs de geheele kust der Noordzee voortloopt, om bij het Skagerak te eindigen.

Met uitzondering van Walcheren , de streek tusschen Petten en Kamper-

duin en den Helder , wordt de geheele Westkust van Nederland, benevens

de eilanden in de Noordzee , door duinen beschermd.

Dè duinen zijn of heuvels of vlakke gronden. De breedte wisselt af

tusschen eenige minuten gaans , zooals bij Calandsoog en meer dan een

uur gaans , zooals bij Velzen en Overveen. Bij een eenigszins aanzienlijke

breedte hebben zij den vorm van een hoogen dam , of liever zij vormen

een aaneenschakeling van heuvels , die evenwijdig aan het strand voort-

loopen. Achter die heuvelrij vindt men meer vlakke gronden , die even-

wel veelvuldig door alleenstaande heuvels en heuvelgroepen afgebroken

worden en naar de landzijde op nieuw in een hooge heuvelreeks over-

gaan.

Als randgebergten der eentoonige vlakte , maken de duinen een indruk,

die volstrekt niet geëvenredigd is aan hare hoogte , welke zelden meer dan

50 a 60 meter bedraagt. Enkele deelen der duinen hebben inderdaad het

voorkomen eener Siërra. Daar vindt men die stoute tegenstellingen we-

der tusschen licht en schaduw , die wilde natuur , dien armelijken, geheel

onkunstmatigen plantengroei , die toppen , kloven en afgronden. Meeuwen

en raven strijken met wijd uitgespreide vleugelen over de kruinen henen,

en daar beneden is de zee, die haar schuimende wateren tegen de hellingen

opzweept of in haar gladde oppervlakte het vroolijke zonlicht weerkaatst en

zich met tal van kleuren tooit.

Doch ook hier verricht de natuur niet ongestoord hare werking. De

mensch is tusschenbeide getreden en heeft de duinen een vorm en rich-

ting gegeven, zooals hij dat in zijn belang dienstig achtte. Heeft hij op

het eene punt de duinen afgegraven en massa's zand weggevoerd , 't zij

om aan bouwgrond of wegen meerdere stevigheid te geven of om — zoo-

als dit in het Westland het geval is — den bodem meer geschikt te make n

voor tuinbouw, op andere punten heeft hij op kunstmatige wijze de dui-

nenrij verbreed of duinen doen ontstaan, waar die ontbraken. Voorbeel-
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den hiervan vinden we op Ameland , tusschen Calantsoog en Petten
,

bij

Egmond-binnen
,

Scheveningen en vooral te Zantvoort en Katwijk-buiten
,

waar sedert het begin dezer eeuw, 70 tot 80 nieter duin is aangewonnen.

Zonder tusschenkonist van den mensch, zouden niet alleen de duinen steeds

meer Oostwaarts verplaatst worden , doch herhaaldelijk zou zelfs de zee

door deze keten zijn doorgedrongen. Ware hij niet tusschenbeide gekomen,

dan voorzeker zou Ameland in twee eilanden gescheiden zijn. Op Vlieland

staat dit nog steeds te vreezen en bij Loosduinen en Monster is de toe-

stand der duinen van dien aard , dat voortdurend maatregelen tegen het

doorbreken moeten worden genomen.

Ook het uitwendig aanzien der duinen is door den mensch veranderd.

Vrij zeker is het , dat gedurende het tijdperk der Grafelijke regeering in

Holland, de duinen met zware bosschen waren bedekt en men mag aan-

nemen , dat zij , aan zich zeiven overgelaten
,
spoedig weder even boom-

rijk zouden worden. Want dat de zeewinden het opschieten van boomen

zouden beletten is niets dan een vooroordeel. Bosschen evenwel zijn ge-

bleken geen voldoend middel te zijn tegen het verstuiven

Letten we tot dusverre op het voordeel van de opbouwende krachten

des waters, we hebben ook te wijzen op de schaduwzijde daaraan verbon-

den. Tal van kostbare werken waren onnoodig geweest , indien zee en

rivieren niet reeds sedert eeuwen aan verzanding onderhevig waren. Langs

de geheele kust der Noordzee tusschen Calais en Jutland wordt dit ver-

schijnsel waargenomen en vooral vertoont het zich in de mondingen dei-

rivieren. Om slechts een paar voorbeelden te noemen
,
wijzen we op het

Zwin in Zeeuwsch Vlaanderen
,
nog in de 13e eeuw een machtige zeearm,

thans een moerassige kreek, en op den Maasmond bij den Briel, die tusschen

de jaren 1600 en 1730 tot op 3
/4 van zijn breedte verminderde.

2 Doch

niet alleen aan de mondingen, ook hooger op hebben verzandingen plaats en

een aantal kribben , met groote kosten aangelegd
,

zijn daartegen slechts

een onvoldoend middel.

Niet alleen de geringe stroomsnelheid werkt die verzanding in de hand.

ook de sterke ebbe en vloed, waaraan onze rivieren onderhevig zijn, brengen

er 't hunne toe bij. Op de Maas toch zijn de getijden merkbaar tot op de

hoogte van Heusden, op de Lek tot boven Vianen, op de Waal tot bij Zalt-

Bommel
,
op den Gelderschen Ussel tot boven het Katerveer. Bij springvloed

zijn ze zelfs nog hoogerop waargenomen J
.

We zullen ons niet verdiepen in de kwestie of in dit geval de mensch door

—

volgens sommigen kwalijk gekozen middelen, het aanleggen van kribben, — de

verzanding al of niet bevorderd heeft. Zooveel is zeker, dat dit verschijnsel

de scheepvaart groote bezwaren heeft in den weg gelegd. Belette de ongun-

stige gesteldheid onzer kusten het ontstaan van zeesteden, ook de bloei van

belangrijke handelsplaatsen aan den benedenloop der rivieren werd sterk be-

dreigd. Doch ook hier heeft de mensch gezegevierd over de bezwaren hem

1 Staring. Üe bodem van Nederland.

2 Wild. die Niederlande. Bnd. 1.

3 Dr A. A. v. Heusden. Handboek der Aardrijkskunde, Staatsinrichting, Staatshuishouding en

Statistiek van 't koningrijk der Nederlanden,
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door de natuur in den weg gelegd. »Waar de natuur het vergeten heelt, daar

heeft de Nederlander rivieren gemaakt," zegt een Duitsch schrijver 1
. Maar

niet alleen daar waar zij ontbreken, heeft hij ze aangelegd, ook daar waar

ze langzaam , maar zeker verdwenen zouden zijn is hij de natuur te hulp

gekomen. De Rijnmond sedert de 9e eeuw verstopt , werd door hem

weder geopend, terwijl hij met kostbare sluiswerken den waterafvoer regelde,

en in onze dagen zagen wij de werken tot stand komen , die den verzan-

den Maasmond vervingen en die , welke de wateren van het IJ met de

Noordzee in verbinding brachten.

»Waren er geen Nederlanders er zou ook geen Nederland zijn; zijn

ontstaan is een getuige van menschelijk genie
,

zijn voortdurend bestaan

een wonder." 2 Wij meenen genoegzaam de waarheid van deze bewering

te hebben aangetoond. Ons blijft nog slechts over te spreken van de ver-

bazend groote landaanwinst, ten gevolge van de drooglegging van vroegere

meren en plassen.

Want behalve de vijand , die van buiten dreigt en waartegen de Neder-

landers dijken en sluizen hebben opgericht , hebben zij binnenslands een

weinig "minder geduchten tegenstander te bekampen. Reeds van de vroegste

tijden af, hebben de overstroomingen tallooze meren, poelen en moerassen

doen ontstaan en bovendien is datzelfde volk , dat onophoudelijk door 't

water wordt bedreigd
, door alle eeuwen heen, bezig geweest om nieuwe

wateren te maken. Uitgeveende streken toch vormden plassen , die een

niet geringe oppervlakte beslaan.

Om echter ook hier het water grenzen te stellen en den giftigen adem

van moerassen en poelen te verdrijven, werd opnieuw de waterbouwkunde

te hulp geroepen.

't Schijnt, dat de eerste polders van niet vroeger dan de 12e eeuw dagtee-

kenen. Vooral waren het kloosterlingen, die zich beijverden, het verdronken

land te herwinnen en inzonderheid onderscheidden zich in dat opzicht de

werkzame Benediktijnermonnikken.

Eerst sedert het begin der 15e eeuw werden windmolens voor dit doel aan-

gewend en naarmate de inrichting dier werktuigen meer volkomen werd
,

naar die mate nam ook het droogleggen van meren en plassen in omvang

toe. Tusschen de jaren 1480 en 1513 b. v. werd in Zeeland de voor

landbouw geschikte grond van 93000 op 150000 morgen gebracht. In 't

jaar 1640 waren in Noord-Holland reeds 26 meren in bloeiende polders

herschapen en in 1840 waren in die zelfde provincie omstreeks 80000 en

in Zuid-Holland 87000 morgen land op het water veroverd. De toepassing

van den stoom maakte reusachtige ondernemingen op dit gebied mogelijk.

Zelfs het groote Haarlemmermeer — maar al te vaak een overmoedige

vijand — werd veroordeeld om van de kaart te verdwijnen. In driejaren

tijds(van 1849— 1852) werden ruim 900000000 kub. meters water opge-

pompt ; 18500 bunders land waren aan het water ontwoekerd en waar eenmaal

vijandelijke vloten elkaar slag leverden , wisselen thans grazige weiden

met weelderige graanvelden af.

1 Wild. die Niederlande. Bnd. I S. 80.

2 Esqtiiros. la Neerlande. T. I. ]>. 44.
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. Aan het thans levend geslacht blijft het voorbehouden op al deze werken

de kroon te zetten, door een twaalfde provincie aan Nederland toe te voegen.

»In Nederland is de lijn van den gezichteinder bijna nergens door een

afzonderlijken bergtop of een bergrug afgebroken ; hier wisselen geen heu-

vels , al zijn zij dan ook maar uit klei en zand samengesteld, met diepe

dalen en vlakke meren af. Hier spoeden zich geen bezige beekjes, talrijke

watermolens in beweging brengende , naar lagere streken ; hier wisselen

slechts zee en zandvlakten elkander af , en eerst naar het hooger gele-

gen vaste land toe , vindt men streken , welke een grootere ongelijkheid

van oppervlakte vertoonen." Aldus laat zich een Duitsch geleerde over

Nederland uit ; en een weinig verder heet het, dat de Haar!er- en Keiter-

bergen in Overijssel, de eenige hoogten zijn hier te lande , die echter in

geen vergelijking komen met de zich tot een hoogte van honderd meters

verheffende Lüneburger-heide. 1

We vinden in deze woorden slechts een bewijs te meer van de grove

onbekendheid , die in 't buitenland veelal ten opzichte van ons vaderland

bestaat. Zoo geheel en al ontbloot van grond verheffingen is Nederland

volstrekt niet , al behoort 't dan ook tot een der meest vlakke gedeelten

der aardoppervlakte.

Laten we eenige hoogten in 'tZ. van Limburg, die geologisch niet tot

Nederland behooren , buiten rekening , dan verheffen zich de hoogste pun-

ten , de Aardmansberg in het Hoog- Soerensche bosch en den Philipsberg

bij Eosendaal nog slechts 107 M. boven den zeespiegel. Een groot deel dei-

oppervlakte daarentegen ligt lager dan de zee. Werd het land niet door

duinen en dijken beschermd
, dan zou de kust loopen langs Groningen

,

Leeuwarden
, Heerenveen

,
Steenwijk , Zwolle ,

Amersfoort , Utrecht

,

Gorinchem en Bergen op Zoom. Slechts enkele hoogere streken, waaronder

velen
, die kunstmatig opgeworpen zijn (wierden

,
terpen en vliebergen)

,

zouden zich langs die kust als eilanden uit 't water verheffen.
2 Ove-

rigens neemt de hoogte van het O. naar het W. en van het Z. naar het

N. geleidelijk en langzaam af, zooals blijkt uit den loop en het verval

onzer rivieren. Voor den Eijn is het grootste verval 0,128 op 1 ;00 M.
tusschen Pannerden en Arnhem, het kleinste 0.088 tusschen Culemborg

en Vreeswijk; voor den IJssel zijn deze getallen 0.1 11 tusschen Westervoort

en Doesburg en 0.028 tusschen Katerveer en Kampen, 't Verval van de

Maas in het Z. van Limburg is
, wel is waar, veel aanzienlijker (tusschen

Maastricht en Maaseijk 0.546), doch zoo als we reeds hier boven opmerk-
ten , moeten deze streken uit een geologisch oogpunt, niet tot Nederland

gerekend worden. Later vinden we weêr de zelfde lage cijfers: 0.062

tusschen Cuijk en Grave , 0.023 tusschen Grave en Heerewaarden en 0.073

tusschen Crêvecoeur en Nederhemert. 3

Trouwens de vorming en grondgesteldheid van ons vaderland wijst op

1 Girard. Verhandeling over de Noord- Dn itsche vlakle

2 Van Heusdeti. Handboek der aardrijkskunde.

3 Staring. De bodem van Nederland. I. Plaat VII.
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een eentoonigen verticalen vorm. Tertiaire gronden, reecis aan hun eigen-

aardige golvingen kenbaar , worden alleen in 't Z. van Limburg , in den

omtrek van Winterswijk
,

bij Losser in Overijssel en bij Hulst in Zeeuwsch

Vlaanderen gevonden, 't Diluvium, bier en daar heuvelachtig, beslaat bijna

de helft der oppervlakte. Hiertoe behoort het overig deel van Limburg
,

geheel Noord-Brabant met uitzondering van den Noordelijken rand, Utrecht

beoosten den Krommen Rijn , 't Gooiland , Gelderland benoorden den Rijn,

Overijssel
, Drenthe

,
Groningen en Friesland, met uitzondering van breede

strooken langs kust
, ongeveer acht uren landwaarts in. Te midden

van dit diluvium strekken zich echter langs de rivieren alluviale gronden

uit , die verder het overig deel der oppervlakte van ons vaderland beslaan
1

.

Intusschen zijn deze gronden lang niet overal uit dezelfde bestanddeelen

samengesteld. Zeeland, de Zuid- Hollandsche eilanden, de eilanden tusschen

Maas en Merwede aan de eene
,
Rijn en Lek aan de andere zijde en de

Westelijke en Noordelijke deelen van Noord-Brabant bestaan uit een zwaren

kleibodem , in laatstgenoemde provincie met een dunne laag tuinaarde

bedekt. Al deze gronden vormen uitnemend bouwland. Het overig deel

van Zuid-Holland en geheel Noord-Holland bestaat uit veengrond met

een 3— 6 decimeter dikke laag vruchtbare aarde overdekt. Alleen langs

den Ouden Rijn tusschen Utrecht en Leiden en langs den Hollandschen

IJssel in de provincie Utrecht en in het Drechterland treft men klei aan.

Het vasteland van Zuid-Holland en Noord-Holland levert uitnemende wei-

landen. Lage venen vindt men in Schieland, Delfland en het aan Utrecht

grenzend deel van Rijnland. Vele daarvan echter zijn reeds uitgeveend en de

aldus ontstane plassen droog gemaakt en in goede bouw- of weilanden

herschapen.

Langs de Zuidelijke kust der Zuiderzee strekt zich een smalle strook

kleigrond uit , van middelmatige vruchtbaarheid , die in het Gooiland door

zandheuvels wordt afgebroken. Veel meer waarde heeft de kleigrond langs

de oevers en aan de monden van den Gelderschen IJssel. Bij Zwolle

begint weder de veengrond , die met een dunne laag aarde bedekt , zich

uitstrekt over het Noordwestelijk deel van Overijssel en het Zuid- Westelijk

deel van Friesland. Het Noordelijk deel van Friesland en Groningen bestaat uit

voortreffelijke klei, die uitmuntend geschikt is voor bouw- en weiland beide.

Aan deze lage klei- en veengronden grenzen de hoogere diluviale streken,

die bij afwisseling uit zandgronden , heidevelden en hooge venen bestaan.

Hiertoe behooren het Zuid-Oostelijk deel van Friesland , het Zuidelijk deel

van Groningen , de provincie Drenthe
,
bijna geheel Overijssel, de Veluwe,

het graafschap Zutphen en het Oostelijk deel van Utrecht.

In Zuidelijke richting volgen thans de kleigronden langs den Rijn
,
de

Waal en de Maas , die tusschen Nijmegen en Mook door de beruchte Moo-

kerheide worden afgebroken. Verder strekken zich in het grootste deel van

Noord-Brabant en Limburg weêr zandgronden uit , slechts spaarzaam door

hooge venen afgebroken. Door afgraving is reeds een belangrijke hoeveel-

heid hoog veen in zoogenaamde dalgronden veranderd , die bij bemesting

goede weiden , maar vooral uitstekend bouwland leveren.

1 Staring. De bodem van Nederland. II. ['laat I.
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Omstreeks 23 °/0 van Neerlands bodem wordt ingenomen door woeste

gronden (stranden , duinen
,
rietlanden, heiden en veengronden), 6 °/

0 door

water en wegen, 7 % door bosschen en 1 °/
0 door gebouwen. De overige

64 °/
0 d. i. bijna 2

/3 van de oppervlakte , bestaat uit bouwland en tuin-

grond , wei- en hooilanden

Verkeert ons vaderland , ten opzichte van de vruchtbaarheid van den

bodem in vrij gunstige omstandigheden , in natuurschoon moet het voor

de meeste andere landen onderdoen. Toch bestaat er over het algemeen ten

dezen te veel geringschatting. Deze spreekt b. v. uit de volgende be-

schrijving , die we in een reeds aangehaald werk aantreffen : »De wer-

ken der menschen verhoogen in het Nederlandsen landschap het een-

toonige , dat de levende natuur — planten en dieren — daaraan reeds

mededeelt. Overal dezelfde prozaïsche regelmatigheid en eenvormigheid !

De dijken, die de mensen opwierp , de kanalen, die hij groef en die allen

op elkaar gelijken
,

zijn zeker weinig geschikt om eenige verscheidenheid

in het landschap aan te brengen. Hij houdt de natuur als een streng

schoolmeester onder zijn toezicht. De weelderige plantengroei der oor-

spronkelijke wouden heeft hij vernietigd en de boomen als soldaten langs

de straatwegen en langs zijn landerijen geschaard. De planten, die in het

oog van den landbouwer onkruid, in dat van den schilder en dichter vrije

kinderen der natuur zijn, die alleen om haars zelfs wil bestaan en bloeien,

zijn nergens met zooveel hardnekkigheid vervolgd. Kortom , van welke

zijde men het Nederlandsen landschap ook beschouwe , 't is overal de ver-

persoonlijking van het meest nuchtere proza, zonder eenige schilderachtigheid
2."

Ook hier geldt het «onbekend maakt onbemind ,'' en wij Neder-

landers , die zelve zoo weinig natuurgenot schijnen te kunnen smaken
,

voordat de tolbeambten van het grenskantoor onze bagage door elkaar heb-

ben gehaald
,
mogen ons wel wachten den steen op te nemen om den

vreemdeling te treffen. Overigens gaat zelfs voor het vlakke Holland, Zee-

land en Friesland bovenstaande schildering nog niet door. Reeds de rijk-

dom aan water geeft het Hollandsch landschap iets aantrekkelijks en al

laten we de reeds beschreven duinstreek nog buiten rekening , dan is er

nog zoo menig oord , dat de eentoonige vlakte verbreekt. We hebben

slechts te wijzen op het schoone Zuid-Beveland , 't Gooiland en de om-

streken van Haarlem , Warmond en Sassenheim , die zeker een geheel an-

der voorkomen hebben dan b. v. de door wegen, vaarten en slooten met

meetkunstige juistheid in rechthoeken verdeelden Haarlemmermeerpolder.

Ja met zekeren trots mogen we dan toch wijzen op het Alkmaarder- en

Haarlemmerhout en vooral op het Haagsche Bosch, door een ander vreem-

deling »het schoonste park van Europa" genoemd en door hem aldus

geschilderd : »Het is geen park in den eigenlijken zin van het woord
,

want het Bosch is geen kunstmatigen aanleg , maar het overblijfsel van

een groot oorspronkelijk woud. Honderdjarige beuken en reusachtige ei-

ken werpen hun droefgeestige schaduwen op een nieuw geslacht. In het

aan bosschen zoo arme Holland
,

ligt het als een groene oase in de zand-

1 Van Heusden. Handboek der aardrijkskunde.

2 Kohl. Reisen Bnd. II. S. 257.
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woestijn , en die oude stammen met hun majesteuze kroonen en dichte

loofdaken staan daar , als de laatste vertegenwoordigers van een heerlijk

schoon
, doch reeds sedert eeuwen ten onder gegaan woud. De kunst heeft

er beken
,

straatwegen en wandelpaden door henen geslingerd
,
groene

grastapijten en schoone waterpartijen aangebracht en verrukkelijke ver-

gezichten geopend" 1
.

t Spreekt overigens wel van zelve , dat we natuurschoon niet in de

eerste plaats in de alluviale streken hebben te zoeken. Daarpoor begeven

we ons naar het meer oostelijk gelegen diluvium en vertoeven dan voor-

eerst in dat gedeelte van ons vaderland , dat niet ten onrechte den naam
van Neèrlandsch Zwitserland verworven heeft , den schoonen Zuidelijken

rand der Veluwe. Want al zoeken wij ook te vergeefs de afgronden en

sneeuwtoppen , toch biedt die heuvelreeks met haar dichte wouden , hel-

dere beken en kleine watervallen, een tooneel van wild natuurschoon aan,

dat des te meer treft, waar deze hoogten zich als 't ware verheffen uit

een oceaan van vlakke weilanden en heidegronden. Waarlijk hij , die een-

maal aan den Oorsprong mocht vertoeven
,
op den Dunoog of Hunner-

schans het heerlijk vergezicht genoot , dat eerst door de onduidelijk op-

doemende Kleefsche bergen begrensd wordt of den Wageningschen berg-

rand bewandelde , zal het moeten erkennen , dat het niet bepaald noodig

is het vaderland te verlaten , om natuurschoon te genieten. Maar nog

zoo menige andere streek verdiende, in dit opzicht, meer bekend te zijn.

Brengen we , om ons te overtuigen , een kort bezoek aan den Achter-

hoek
,
waarbij een landgenoot onze gids zal zijn.

»'t Is hier" (iu Lochems omstreken) , aldus spreekt hij , »een heuvel-

achtige streek
,

rijk aan vergezichten. Niet ver van de Witte-wijvenkuil

(een trechtervormigen put, waaruit volgens het volksgeloof, de zoogenaam-

de witte wijven te voorschijn komen) ligt een vrij hooge , kale berg, van

welks top het oog een panorama van verbazende uitgestrektheid overziet.

Maar is van andere heuvels het uitzicht wellicht minder ruim , minder

rijk en afwisselend is het niet. Hier strekken zich langs de glooiingen

groote velden uit, met geele golvende korenvelden en de witte bloesems

der boekweit; daar klimt langs de hellingen het eiken hakhout
;
ginds

schittert het witte grindzand nevens het roodbruine mos en het ernstig

groen der donkere dennen , nu eens in kleine groepjes vereenigd , dan in

dichte gelederen geschaard , elders als een keten van voorposten naar de

vlakte aldalend. Klimmend en dalend gaat de tocht over de toppen dei-

heuvels
,

langs den zoom van het bosch , door diepe holle wegen , onder

krachtige stammen
,
langs de met zorg ontgonnen akkers , waar de roode

klaproos en de blauwe korenbloem tusschen de rogge schittert
,
voorbij

het laag gelegen boerenerve , met zijn weiden tusschen de met hakhout

begroeide wallen en zijn knoestige eiken , die hun breede takken bescher-

mend uitbreiden over het met mos begroeide dak. Nu eens zijn wij als

ingesloten door het bosch , dan openen zich door lange lanen uitzichten

op het verre verschiet." 2

1 Wild. Die Niederlande. Bnd. II. S. 102.

2 J. Craandijk en P. A. Schipperus. Wandelingen door Nederland mei pen en pollood. 1876

Blz. 161.
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Maar ook daar, waar de bodem slechts weinig afwisseling in hoogte ver-

toont , bieden die Oostelijke deelen van Nederland heerlijk schoone na-

tuurtafereelen aan. Volgen we nog eenmaal onzen gids op zijn wande-

ling door »de Groote Meene" of het Buurlo's bosch, dat op een opper-

vlakte van ca. 9 bunders, een schat van natuurschoon te genieten geeft,

't Is wel geen maagdelijk woud in den vollen zin van het woord , zooals

voor korten tijd nog bij Beekbergen werd aangetroffen , maar 't is toch

een bosch vol woeste , onbesnoeide schoonheid. Schaars wordt hier de

bijl des houthakkers gehoord , zelden komt spade en schoffel onder deze

dichte gewelven. Zooals zij groeien willen, groeien de boomen ; zooals zij

vallen, blijven zij liggen. De doode stammen, de dorre takken schemeren

spookachtig tusschen bemostte en dichte bladerkroonen door. Rijk begroeid

is de grond van het bosch; uit de dikke laag der afgevallen bladeren

schieten grasgewassen , varens , heesters , hulstbosschen in wilde menge-

ling op. Veelkleurig mos breidt zich als een mollig tapijt langs de kan-

ten der wegen uit en bedekt de knoestige wortels der boomen. Klimop

en kamperfoelie slingert zich langs de stammen omhoog en hangt in weel-

derige festoenen langs de slanke zuilen van dezen woudtempel neêr. Bun-

dels van zes , zeven , acht stammen rijzen uit éénen wortel op. Eik en

beuk groeien als uit éénen tronk. Hoog in de lucht mengt zich het

teeder groen van het beukenblad met het donker eikenloof en het zwart-

groen der sparren, lager, tusschen het glinsterend hulstbosch, de grau-

we schors van den eik met het fijne grijs van den beukenbast en de roode

schubben der mastboomen. Over den bruinen grond , met het glanzend

mos en de wuivende varenpluimen
,
spelen de schaduwen van het loof-

dak en de schitterende stralen van het licht, dat de zon door de openin-

gen van het reusachtig gewelf naar beneden giet. Hier heerscht een aan-

grjjpende stilte ; hier overweldigt u een machtige indruk ; hier wordt het

oog niet verzadigd van de grootschheid , die alom treft en boeit. Maar

wenscht gij , aan ruimer horizont gewoon , ook vrijer uitzicht te genieten,

welnu ziet dan eens hier , aan den zoom van het woud , waar de dikke

beukenstammen over de begroeide greppels hangen , waar meer nog dan

elders , de takken op grillige wijs in en door elkander zijn gegroeid.

Daar ligt de vlakte : bouw- en weiland, met het golvend koren, met de

witte boekweit , met het welig groen
,
scherp afstekend bij den donkeren

wal van de boomen op den straatweg en van de bosschen, die zich daar-

bij aansluiten. In de verte rijst de toren van het kasteel en wat nader-

bij ligt de groote boerderij , met haar eigen toren ,
— haar volgeladen

hooiberg — en het grazig vee op de weide.'' 1

Liet het bestek van ons werk het toe, gaarne zouden we nog vertoeven in

andere schoone oorden van ons vaderland , zoowel in de heuvelachtige

landschappen van Limburg als in de boschrijke omstreken van Beetster-

zwaag. Doch genoeg om te bewijzen , dat het niet aangaat alle natuur-

schoon aan Nederland te ontzeggen en het voor te stellen als een loutere

aaneenschakeling van polders
,
dijken en kanalen.

1 Craandijk en Scliipperus. Wandelingen. 1876. Bldz. 151.
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Met vrij wat meer recht laat de vreemdeling zich ongunstig over ons

klimaat uit. Een schrijver , wiens oordeel over ons vaderland voor 't overige

hoogst vleiend is
,

zegt : «Nederland heeft een weersgesteldheid op zijn

eigen hand. De winter is er lang , de zomer koit , de lente is niet veel

meer dan het eind van den winter en zelfs midden in den zomer kan de

winter nog om den hoek komen kijken. In Nederland kan men de vier

jaargetijden op één dag hebben." 1

Inderdaad is veranderlijkheid een der kenmerken van het klimaat van Ne-

derland. De ligging in de streek der veranderlijke winden , de ongelijke

warmtegraad van land en zee en het volkomen gemis aan beschuttende

bergketenen zijn er de oorzaken van. Overigens heeft ons land , zooals

van zelve spreekt , een zeeklimaat en wel vooral de aan de zeezijde ge-

legen alluviale streken. De warmste maand is Juli , met een gemiddelde

temperatuur van 18° C. ; de koudste Januari , met 1° C. Daar de meest

heerschende winden — de Westenwinden — veelal regen aanbrengen, kan

men bijna op een half jaar aan regendagen rekenen. De jaarlijksche neêr-

slag bedraagt te Utrecht gemiddeld 0.68 M.

De snelle afwisseling van warmte en koude
,

gevoegd bij de groote

vochtigheid, maken het klimaat niet gezond, maar veroorzaken verkoudheid,

borst- en keelziekten en rhumatisme , vooral in de zeeprovinciën. De scha-

delijke uitdampingen van half uitgedroogde slooten en andere wateren zijn

vaak oorzaak van koortsen. Ook de bodem heelt op den gezondheidstoe-

stand grooten invloed. Van 1832— 1867 kwam de cholera bijna alleen

op het alluviale gedeelte van Nederland epidemisch voor. Zelfs alluviale

streken , te midden van het diluvium gelegen , maakten geen uitzondering.

Op veengrond tierde de ziekte het weligst. Het verschijnsel wordt toege-

schreven aan het onzuivere drinkwater. In Zeeland en den Noord-Oosthoek

van Noord-Holland , waar men uitsluitend regenwater drinkt , kwamen

weinig cholera-gevallen voor. 2

Over het algemeen levert de sterfte-statistiek van ons land merkwaardige

uitkomsten en geeft voor de alluviale streken de minst gunstige cijfers.

Onze opgaven loepen over een tijdvak van 20 jaren (1840—1860). Om ons

tot enkele cijfers te bepalen
, merken we op , dat gedurende dat tijdsver-

loop in het Oostelijk (diluviaal) gedeelte van Utrecht 24 sterfgevallen op

1000 inwonei's voorkwamen , in het Westelijk (alluviaal) gedeelte 31; in

het O. deel van Friesland 19, iv het N. W. deel 26. Het gunstigst waren de

cijfers voor Drenthe , Gelderland
,
Limburg en Noord-Brabant (met uitzon-

dering van den Noordrand) 21— 23, dus in de diluviale streken. Intusschen

komen ook hier verschijnselen voor , die minder gemakkelijk te verklaren

zijn. In de Boven-Betuwe b. v. is de verhouding niet ongunstiger dan

in de diluviale streken van Gelderland. Ook het groote verschil tusschen

Delfland (26) en Beijerland (40) kan niet uit het verschil van bodem

verklaard worden. 3

1 De Amicis. Nederland en zijne bewoners. Bldz. 20.

2 P. R. Bos, Leerboek der Aardrijkskunde. 2e druk.

3 Slerl'te-allas van Nederland.
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Na aldus Nederland in zijn ontstaan en ontwikkeling
,

zijn bodemsge-

steldheid en klimaat te hebben beschouwd, slaan we een blik op het volk,

dat dit zonderlinge ,
weinig bekende en dikwijls miskende land bewoont.

Uit een ethnographisch oogpunt vormen de Nederlanders en de Vlamingen

één volk , doch terwijl de Vlamingen , die zich maar al te veel door hun

Waalsche naburen lieten leiden , onder den invloed en de heerschappij van

vreemde mogendheden geraakten , waren de Noord-Nederlanders , van de

vroegste tijden af, een vrijheidlievend eilandenvolk. En daar de Vlamingen

meer landwaarts in woonden, terwijl bij de Noord-Nederlanders het zeemans-

en visschersleven op den voorgrond trad
,

spreekt 't wel van zelve , dat

de Zeeuwen zich bij de laatsten aansloten. Zoo werd de Belgisch-Bataaf-

sche stam gescheiden in een Noord-Nederlandsche en Vlaamsche familie.

Klimaat
,
grondgesteldheid en middelen van bestaan werkten die scheiding

in de hand , die door de staatkundige gebeurtenissen bestendigd werd.

Met de Duitschers — aldus von Hellwald — vormen de Nederlanders

een scherpe tegenstelling. Geen natuurlijke grenzen scheiden de beide

volken en toch is het den Duitscher , zoodra hij de grenzen overschreden

heeft te moede, alsof hij zich honderden mijlen van zijn vaderland bevond.

Was het tot voor korten tijd in Duitschland de gewoonte, Nederland als

een onderdeel van Duitschland (Deutsch Aussenland) te beschouwen , reeds

in de taal bestaat een zoo groot verschil , dat men de Hoogduitsche en

Nederlandsche talen niet eens als zustertalen beschouwen kan. En in

andere opzichten is het verschil tusschen de beide volken niet minder

groot. Elk deskundige moet erkennen , dat zoo eenig volk recht heeft op

een onafhankelijk nationaal bestaan, dit met het Nederlandsche het geval is.

Met uitzondering van de Engelschen, is er geen Germaansch volk , met

zulk een scherp geteekend volkskarakter.

»De Nederlanders — zoo spreekt een ander Duitsch schrijver — zijn een

volk op zich zelve. In hun neigingen , zeden en gewoonten vertoonen zij

veel meer overeenkomst met de Engelschen dan met de Duitschers en

hiervan zijn zij zich zeer goed bewust. In den regel wil de Nederlander

niets van de Duitschers weten en zeker zou elke poging , om zijn vette

weigronden in te palmen , door hem op krachtige wijze worden afgewezen,

waarbij een grootsch inundatie-systeem nog even goede diensten zou doen,

als ten tijde van den grooten Zwijger." 1

Geven we thans weder het woord aan von Hellwald : »Het Nederlandsch

volkskarakter is in het buitenland weinig bekend en wordt veelal miskend.

Wel kenmerkt zich de Nederlander tegenover den vreemdeling door geslo-

tenheid en vormt ook in dit opzicht het tegenbeeld van den Duitscher

,

maar toch is het gemakkelijker dan men veelal meent , tot het huisgezin

toegang te verkrijgen. En dan bemerkt men niets van die koelheid ; zelfs

is de ontvangst , vooral van de zijde der vrouwen, meestal hartelijk en

aangenaam , waartoe de inrichting der woonhuizen niet weinig bijdraagt.

In den regel bewoont elk huisgezin een afzonderlijke woning, 't

Samenwonen onder één dak met vreemden , is den Nederlander iets

1 Kruse. Escurse iiber hollandisclie und vlamische Art, Sprache und Lilteratur. Elberfeld

1854. 8o. S. 3.
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onverdragelijks. In die woningen heerscht zooveel mogelijk weelde en ge-

mak , niet alleen in de groote steden , maar ook in kleinere plaatsen.

Voor de minder gegoeden worden kleine huisjes gebouwd, veelal door

maatschappijen, die ze tegen een geringen prijs verhuren.

Die voorliefde der Nederlanders voor de genoegens van een eigen huis

,

een »sweet home/' verklaart menigen trek in hun geschiedenis.

Ook andere buitenlandsche schrijvers doen in den laatsten tijd het Neder-

landsen volkskarakter recht wedervaren. »De Hollander," zegt de Fransch-

man Cuvier »is van nature gesloten en in zich zelve gekeerd. Eenvoud

is het kenmerk van zijn karakter. Hij is in hooge mate vaderlandslievend

en vol geestdrift , wanneer het er op aankomt zijn zonderling land tegen

den vreemdeling te verdedigen." 1

Maar vooral de kernachtige beschrijving van de Amicis vinde hier een

plaats. »Men begrijpt/' aldus laat hij zich uit, »dat in een land van een

zoo buitengewone natuurlijke gesteldheid, een volk moet wonen, dat veel

van andere volken verschilt. Inderdaad bij weinig volken heeft de natuur

van het land, dat ze bewonen een dieper indruk achtergelaten dan bij de

Nederlanders. De Nederlandsche geest is in volmaakte overeenstemming

met het karakter van het land. Men behoeft slechts de gedenkteekenen

van de geduchte worsteling te beschouwen, welke dit volk met de zee

gevoerd heeft, om te begrijpen , dat zijn eigenaardig karakter moet zijn

standvastigheid en geduld, vereenigd met een kalmeri en taaien moed. Het

kan niet anders of die roemvolle strijd en de bewustheid alles aan zich

zelve verschuldigd te zijn, moest het volk vervullen met een levendig ge-

voel van eigenwaarde en een onbedwingbaren zin voor vrijheid en onafhan-

kelijkheid. De noodzakelijkheid van een voortdurende worsteling, een on-

ophoudelijke inspanning en eindelooze opofferingen om zijn eigen bestaan

te verzekeren, die het telkens weder tot het gevoel der werkelijkheid terug-

bracht, moest het tot een bij uitstek practisch en spaarzaam volk maken;

het gezond verstand moest zijn toongevende eigenschap , de spaarzaamheid

een zijner hoofddeugden zijn. Het moest diensvolgens uitmunten in nuttige

kunsten, matig in zijn genietingen zijn, eenvoudig zelfs in zijn grootheid,

alles wat het aanvat met volharding en onverstoorbare oplettendheid doorzet-

ten. Het moest meer wijs dan heldhaftig, meer behoudend dan scheppend zijn.

En overeenkomstig deze eigenschappen moest het steeds vooruitgaan,

maar niet dan stap voor stap
;
langzaam vergaderen, maar nooit iets van

het verkregene verloren laten gaan
;
onwillig zijn om van zijn oude ge-

woonten af te stappen, zoo goed als volledig zijn oorspronkelijk karakter

bewaren, ondanks de nabuurschap van drie groote volken ; het bewaren

door alle vormen van bestuur henen , ondanks vreemde overheersching,

ondanks de staatkundige en godsdienstoorlogen, waarvan 't het tooneel is

geweest, ondanks den geduchten toevloed van vreemdelingen uit alle lan-

den, die er ten allen tijde een wijkplaats hebben gezocht en gevonden ; in

't kort het moest van alle volken van het Noorden het volk zijn, dat of-

schoon het steeds op den weg der beschaving vooruit gaat, den ouden

stempel het zuiverst bewaard heeft.

1 Louis Figuier. Les races humaincs. Paris. 1872. Pag, 59.
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Echter behoeft men slechts op de gedaante van dit land te letten, om
te begrijpen, dat het met zijn bijna 4.000.000 bewoners, ofschoon staat-

kundig tot één volk versmolten, ofschoon door zekere hoofdtrekken, die al

de bewoners kenmerken, van alle Noordsche volken onderscheiden — toch

een groote verscheidenheid moet opleveren. En zoo is het ook. Tusschen

Zeeland en Holland, tusschen Holland en Friesland, tusschen Friesland en

Gelderland, tusschen Groningen en Brabant, bestaat ondanks alle gemeen-

schappelijke banden en ondanks den geringen afstand, niet minder verschil

dan tusschen de meest verwijderde provinciën van Italië of Frankrijk, ver-

schil van taal, van gewoonten, van karakter, verschil van ras en van gods-

dienst. Het communale stelsel heeft dit volk een eigenaardigen trek in-

geplant, omdat in geen land dat stelsel meer in overeenstemming was met

den aard der omstandigheden. Het land is verdeeld in enkele groepen

met gemeenschappelijke belangen, dis evenals de waterschappen met elkan-

der samenwerken. Vandaar vereeniging van krachten en onderlinge hulp

tegen den gemeenscbappelijken vijand, de zee; maar vrijheid van bizondere

krachten en van plaatselijk bestuur. Het eenhoofdig bewind heeft den ou-

den geest van zelfstandigheid niet uitgewischt , en het is die geest , die

ten allen tijde, de pogingen van grootere staten om dit land in zich op

te nemen
,

schipbreuk heeft doen lijden. De groote stroomen en zeeboe-

zems zijn tegelijk én wegen van gemeenschap , die als banden der natio-

naliteit tusschen de verschillende provinciën dienen , èn slagboomen , die

de oude zeden en gewoonten beschermen." 1

Veel hebben we aan deze beschrijving niet toe te voegen. We onthouden

ons van een optelling van volksdeugden en volksondeugden beide ; toch

mogen een paar van de laatsten niet onopgemerkt voorbijgaan. We hebben

hierbij het oog op de onzindelijkheid van ons volk en op het steeds toe-

nemend misbruik van sterken drank.

In waarheid is de roem van zindelijkheid , dien de Nederlander in het

buitenland geniet , slechts ten deele verdiend. De Nederlander is zindelijk

in zijn huis en hof, zindelijk bij de bereiding zijner spijzen, zindelijk op

alles — behalve op zich zelve. Terecht zegt de boven aangehaalde

Italiaan , dat de tafelpooten over het algemeen zindelijker zijn dan de

menschenvoeten. Maar al te zeer wordt de reiniging der huid verwaarloosd

en vreemd mag het heeten , dat die zelfde vrouwen , die een groot ge-

deelte van haar leven met het wasschen
,
poetsen en wrijven van huis en

huisraad doorbrengen , vaak met een ijver , die aan razernij grenst
,

bijna

zonder uitzondering huizen bewonen , waar een behoorlijke gelegenheid tot

reiniging des lichaams ontbreekt en zich niet zelden in kleeren hullen
,

die maanden lang geen ander water zien, dan dat waarmede zij al wasschend

en plassend besprenkeld worden. Zeker mogen we voor een groot deel de

oorzaak hiervan aan de klimaatsgesteldheid toeschrijven.

Niet minder is dit het geval met de zoo lang en zonder merkbaar

goeden uitslag bestreden volksondeugd der dronkenschap. De Nederlander

heeft die met nagenoeg alle Noordsche volken gemeen, 't Kan echter niet

ontkend worden, dat er in dit opzicht in om-ustbarende mate, achteruitgang te

1 De Amicis. Nederland. Bladz. 8.
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bespeuren valt. Gedurende de laatste drie jaren toch is de opbrengst van

den accijns op gedistilleerd met niet minder dan f3.000.000 gestegen.

Gerekend over de gebeele bevolking, bedraagt het jaarlijksch gebruik om-

streeks 8y2 liter per hoofd.

Ten opzichte van de volksontwikkeling neemt Nederland eene vrij gunstige

positie in. Toch waren er in 1870 onder de honderd recruten nog 26, die

óf niet óf slechts zeer gebrekkig lezen en schrijven konden. Toch wijst

over 't algemeen de statistiek op vooruitgang. Onder de gevangenen be-

droeg het aantal dier geheel onontwikkelden in 1867 nog bijna 38 %,
terwijl het in 1871 reeds tot op ruim 28 % gedaald was 1

.

Nederland was de eerste staat, waar het Lager Onderwijs bij de Wet

geregeld werd en zeker staat het boven dat van de meeste andere landen.

Doch hoeveel goeds het ook moge kenmerken, 't laat toch ook nog maar

al te veel te wenschen over. Kwalijk toch zal men den toestand bevredi-

gend kunnen noemen, zoolang er nog onderwijzers gevonden worden , die

met f 400 bezoldigd worden en voor 't overige door handenarbeid in hun

onderhoud hebben te voorzien. Moge in dit en in tal van andere opzichten

de in behandeling zijnde schoolwet afdoende verbetering aanbrengen.

Te 's Hertogenbosch
,
Haarlem, Groningen, Deventer en Middelburg be-

staan rijkskweekscholen voor onderwijzers, te Haarlem en te Arnhem voor

onderwijzeressen. Bovendien worden van rijkswege normaallessen gegeven.

Het aantal leerlingen van alle lagere scholen te zamen steeg van 3657 12

in 1861 tot 474448 in 1871 en nam dus in tien jaren tijds toe met bij-

na B0°/o ,
terwijl het bevolkingscijfer in dat zelfde tijdperk met 9°/

0 vermeer-

derde. Het zuiver bedrag der uitgaven voor het Openbaar Lager onderwijs

steeg van ƒ 3.381.084 tot f 4.345.259. In het jaar 1875 bedroeg het

ƒ6. 173.763 2
.

De regeling van het Middelbaar Onderwijs had plaats in 1863. De mid-

delbare scholen worden verdeeld in burgerscholen, hoogere burger scholen

met vijf- of met driejarigen cursus, de polytechnische school te Delft en

twee landbouwscholen te Wageningen en te Warfum. Nog is te Water-

graafsmeer een tuinbouwschool opgericht.

Het aantal leerlingen, dat van de hoogere burgerscholen gebruik maakte,

verdubbelde in den tijd van vier jaren. In 1865 bedroeg het 1418, in

1869, 2741. In 1872 was het gestegen tot 3817. Hoogere burger-

scholen voor meisjes zijn opgericht te Arnhem, Botterdam, Dordrecht, Haar-

lem en Goes, terwijl te 's Gravenhage tot de oprichting is besloten. Onze

betrekking tot Indië heeft de inrichting voor onderwijs in Indische taal
,

land- en volkenkunde in het leven geroepen.

De uitgaven voor het M. O. — daaronder begrepen die voor laatstge-

noemde inrichting en de subsidiën voor doofstommen-instituten, — be-

droegen in 1871 ƒ1.227.295, waarvan ruim de helft ten laste der gemeen-

ten kwam.

Het euvel, waaraan ons hooger onderwijs reeds sedert lang mank ging is,

wel verre van weggenomen te zijn door de jongste wetgeving op dat ge-

1 Staatkundig en Staathuishoudkundig jaarboekje. 1874.

2 Staalkundig en Staathuishoudkundig jaarboekje. 1877.
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bied nog toegenomen, (tank zij een kleingeestig vasthouden aan plaatselij-

ke belangen. Nevens de Rijks hoogescholen te Leiden, Utrecht en Gronin-

gen , hebben we er nog een stedelijke Universiteit te Amsterdam bij

gekregen. Het gevolg hiervan is, dat minstens twee onzer hoogescholen een

kwijnend bestaan moeten voortslepen.

In 1871 bedroeg het aantal studenten — de aan het toenmalig Atheneum
te Amsterdam studerenden daaronder begrepen — 177 7 1

.

Het aantal leerlingen der latijnsche scholen en gymnasia daalde van 1214

in 1865 tot 1079 in 1869, natuurhjk ten gevolge van de oprichting van

hoogere burgerscholen. Sedert dat jaar echter neemt het weder toe. In 1871

was het gestegen tot 1141, in 1875 tot 1260 2
.

Op wetenschappelijk gebied heeft Nederland zich door alle eeuwen heên

steeds roemrijk onderscheiden. Vooral de wis- en natuurkundige weten-

schappen vonden steeds ernstige beoefenaars. De gesteldheid van het land

gaf er als van zelve aanleiding toe. Ook op theologisch gebied leverde

het tal van geleerden , die zich een Europeeschen naam verwierven. Dit

kan wel niet anders bij een natie , die aan een godsdienstige beweging

haar onafhankelijk volksbestaan verschuldigd is.

»De Nederlandsche letterkunde heeft veel nagebootst , doch zelve weinig

gevonden ," zegt een Duitsch schrijver, wiens oordeel we reeds meermalen

aanhaalden 3
. Zulk een oordeel getuigt van een niet geringe overdrijving.

Trouwens de schrijver beroept zich in hoofdzaak op de produkten der Mid-

deleeuwsche Nederlandsche letteren, die dus dagteekenen uit een tijd,

toen elders de poëzie hoog in eere was bij vorsten en edelen
,
terwijl ze

zich te midden van een nuchter koopmansvolk slecht te huis gevoelde.

Maar in de nieuwe tijden gelooven we niet , dat Nederland in dit op-

zicht bij eenig volk ten achter staat. Ja in betrekking zijner bevolking, was

het rijk aan groote letterkundigen , zoowel prozaschrijvers als dichters. En

waarlijk zal men aan een Hooft , Vondel
,
Bilderdijk en Da Costa geen oor-

spronkelijkheid ontzeggen. En moge het tegenwoordige zich niet met het

verledene kunnen meten , de namen van een van Lennep , A. P. van Gro-

ningen, Ten Eate, Beets, Bosboom Toussaint, Jan ten Brink, de Genestet,

Potgieter en Multatuli houden Neêrlands roem op dit gebied met eere staande.

Meer waardeering dan de letterkundige producten, vonden in het buiten-

land de voortbrengselen der Nederlandsche schilderschool.

Naar het oordeel van de Amicis zijn deze en de Italiaansche school de

eenigen , die recht hebben op den naam van oorspronkelijk. Intusschen

moeten we niet vergeten , dat ook de Zuid -Nederlandsche schilders tot

deze school behooren en dat zij over 't algemeen hun Noordelijke kunst-

broeders vooruit zijn. Een eigenlijk Noord-Nederlandsche school ontstond

eerst sedert den onafhankelijkheidsoorlog.

»Van welken aard deze school moest zijn was van den beginne af na te

gaan. Een vredelievend , werkzaam
,
practisch volk , voortdurend van de

bezigheden des dagelijkschen levens tot de prozaïsche werkelijkheid geroepen ;

een volk , dat zijn verstand oefent , ten koste van zijn verbeelding ,
dat

1 Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje 1S77.

2 id.

3 Wild. Die Niederlande. Bnd. I. S. U5.
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derhalve meer van heldere denkbeelden , dan van schoone phantasiën leeft

;

een volk , dat de e bstracties schuwt , dat zich met zijn gedachten niet

boven de natuur verheft, met welke het in eeuwigdurende worsteling leeft;

een volk, dat slechts oogen heeft voor het gemis, dat zijn vreugde vindt in

hetgeen het bezit , dat zijn geluk zoekt in de behaaglijke rust van een leven

zonder heftige hartstochten en uitbundige begeerten , — zulk een volk

moest ook iets rustigs hebben in de kunst. Het moest gesteld zijn op een

kunst , die ontspanning geeft zonder te schokken , die meer tot de zinnen

dan tot de ziel spreekt , een bedaarde
,
nauwlettende, fijn materiëele kunst,

waarin het zich zag afgespiegeld
,

gelijk het is en dankbaar is te wezen." 1

Dit streven intusschen geeft de Hollandsche schilderschool een onmiskenbaar

prozaïsch karakter. Hoe hoog tal van werken van Hollandsche meesters ook

mogen staan uit een artistiek oogpunt, meestal verraden zij weinig gedachte.

Hun tafeieelen zijn geen op doek gebrachte droombeelden of phantasiën, 't is

de prozaïsche werkelijkheid, 't zij die ontleend is aan het huiselijk of lan-

delijk leven, 't zij aan de planten- of dierenwereld, of aan het leven op zee. Ja

dit streven, om de Averkelijkheid terug te geven, ontaardt dikwijls in een plat-

heid, zooals we die in de meesterwerken van Jan Steen en anderen aantreffen.

Dat de natuur van Nederland haren invloed op de schilderkunst heeft uit-

geoefend, spreekt wel van zelve. »Het licht moest in de eerste plaats een

kenmerkende trek van de Hollandsche school worden. De schilders begonnen

met het bestudeeren en weergeven van al die luimige afwisselingen des he-

mels, die voortdurende worsteling tusschen licht en schaduw, die een vreemd

en phantastisch leven aan de eenzaamheid der natuur geeft. Doch weldra

begonnen zij te scheppen in plaats van alleen na te bootsen. Zij verzwaarden

de schaduwen, om ze op alle mogelijke wijzen door lichtstralen en lichtspe-

lingen te breken ; ze vonden alle schakeeringen van wegstervende zonnestra-

len , schemerdonker en zelfs lantaarn- en kaarslicht, tot de uiterste en fijnste

nuances van het geheimzinnig duister.

Een tweede hoofdtrek moest uit den aard der zaak in het koloriet liggen.

In een land, dat geen bergachtige horizonten, geen golvende verschieten, geen

treffende uitzichten, kortom, geen bepaalde voorwerpen heeft, die den teeke-

naar aantrekken, moet het oog des schilders vooral door de kleuren worden

geboeid.

De Hollandsche schilders volgden in dezen den smaak van hun volk, dat

ook zijn huizen, zijn schepen, soms zelfs de stammen der boomen, de schut-

tingen en hekken met levendige kleuren beschildert, omdat men in een een-

toonig en kleurloos land als Nederland, behoefte heeft aan kleuren." 2

De hooge vlucht, die de Nederlandsche schilderschool genomen heeft, is dus

slechts schijnbaar in strijd met het gebrek aan kunstzin , dat — het valt niet

te loochenen — een karaktertrek der natie is.

Want het moet gezegd, over 't algemeen zijn schoonheidsgevoel en kunstzin

ten onzent weinig ontwikkeld. Al zijn we ook in dat opzicht vooruitgegaan

in vergelijking met het begin van onze eeuw, toen de moker des sloopers on-

beperkt heerschte en zelfs het eerwaardig Muiderslot slechts met moeite tegen

die Vandaalsche sloopingswoede beschermd werd, toch blijft gebrek aankunst-

1 De Amicis. Nederland. bldz. 49.

2 id. Bldz. 53.
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zin maar al te zeer een kenmerk van onze natie. Niet alleen wordt van tijd

tot tijd, niet ten onrechte de klacht geuit, dat onze rijken geen lust hebben,

om hunne huizen uit een bouwkundig oogpunt te versieren en dat onze ar-

chitecten geen slag hebben om versieringen aan te brengen, die den goeden

smaak bevredigen, maar zelfs gaat de regeering hierin voor. Wat zij laat bouwen
munt in den regel door onsierlijkheid uit. We mogen er echter op wijzen,

dat ook in dit opzicht in den laatsten tijd gunstige uitzonderingen voorkomen.

Overigens is dit gebrek gemakkelijk te verklaren uit den practischen zin van

den Nederlander , die in zijn strijd tegen de elementen meer naar hechtheid

en soliditeit dan naar schoonheid leerde streven. Waar bij 't stichten van

bouwwerken voor duizenden guldens in den grond moet worden bedolven,

komt men er niet zoo gemakkelijk toe, andere duizenden aan niet strikt noo-

dige versiering uit te geven. Ook werkte zeker het Protestantisme niet gun-
stig op den kunstzin.

Op dramatisch en musicaal gebied staat ons volk niet hoog. De moeite,

die het kost een paar dragelijke schouwburgen bij zulk een rijke natie in

stand te houden, legt er een beschamend getuigenis van af en de liederen,

door de lagere volksklasse uitgegalmd, zijn zoo grof en vaak door en door

gemeen, als men ze nergens elders aantreft.

Als bijna alle noordsche volken kenmerkt zich de Nederlander door een

diepen godsdienstzin. Nederland is en blijft een protestantsch land. Ja het moet

dit blijven , daar de staatkundige geschiedenis van het volk, tegelijk de lij-

densgeschiedenis van het protestantisme is. »Een Katholiek Nederland," zegt

Wild, »is ondenkbaar. Welk figuur zou het standbeeld van den grooten Zwij-

ger in een Roomsch-Katholiek land maken ? Ten dage dat het Katholicisme

het Protestantisme mocht verdringen, zou met het laatste ook het roemrijk

verleden der Nederlandsche natie ten onder gaan." 1
.

Het is zeer begrijpelijk , dat bij een volk , dat zijn onafhankelijk bestaan

dankt aan het protestantisme, de Koomsch-Katholieke Kerk steeds met een

oog van wantrouwen werd gadegeslagen , dat de Katholiek nog half met

tegenzin werd geduld , in een tijd toen Nederland gastvrijheid bood aan

alle vervolgden om des gewetens wille. Want hierop mogen we ons beroe-

men , dat Nederland , behoudens die enkele uitzondering , nimmer het

karakter van het protestantisme verloochend heeft. Door zijn natuurlijke

ligging
,
bijna vergeten in een uithoek van het vasteland , was het door de

natuur eenigermate voorbestemd , om de wijkplaats voor vervolgden en ver-

drukten te worden. En heerlijk schoon heeft het aan die roeping beantwoord.

Op dien zondvloed van menschenbloed , die op het einde der 16e eeuw de

aarde verzwolg , dreef Nederland, als de arke des heils. Daar vonden allen,

wien den vaderlandschen grond was ontzegd , hun tempels , een te huis

en burgerlijke rechten weder. De wijsgeer brenge hulde aan den bodem, die door

alle vrijdenkers betreden werd ; waar een Bayle in vrede kon leven en een

Spinoza niet verbrand werd. Protestanten uit België en Frankrijk, verdreven

1 Wild. Die N ieder lande. Bnd. I. S. 88.
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door de beulen van Philips II , de Bartholomeusnacht en de herroeping van

het edikt van Nantes , vormden in Nederland een kerkgenootschap , dat

nog bestaat , de zoogenaamde Waalsche Kerk. De meeste dier vreemdelin-

gen waren in Nederland gekomen , om betere tijden in hun vaderland af

te wachten , doch bijna allen bleven in het land der gastvrijheid , dat hun

een tweede vaderland werd.

Hun volgden de Joden. Ook zij vonden hier eindelijk rust , na een

langen en bangen lijdensweg te hebben afgelegd.

Nadat de halve maan voor goed uit het Pyreneesche schiereiland verdre-

ven was, teekenden Perdinand en Isabella
,
bezwijkend voor den drang der

Jezuiten , het voor Spanje zoo noodlottig besluit , dat 800000 hunner

werkzaamste en bekwaamste onderdanen uit hunne Staten verbande..

Het was een sombere optocht, toen de arme zwervelingen, vrouwen, kin-

deren, zieken en grijsaards met zich voerende, de reis aanvaardden, onder

de leiding hunner rabbijnen, die den zwakke sterkten en den flauwhartige

moed inspraken. Zij trokken op onder gezang en gebed, op het geluid van

fluit en tamboerijn en. .... Spanje had zich zelve beroofd van de handen,

die zijn fabriekwezen deden bloeien en van de genieën , die in een nacht

van diepe onwetendheid , het licht der wetenschappen in vollen ' glans

over het schiereiland hadden doen uitstroomen. Ja zoozeer waren de Joden

door hun meerdere intellectueele ontwikkeling, hun werkzaamheid en hun

rijkdommen boven hun Christelijke medeburgers verheven , dat een hunner

geschiedschrijvers niet ten onrechte de opmerking maakt, dat het hun niet

moeilijk zou zijn geweest , de Spaansche regeering omver te werpen J
.

Doch Palestina was voor hen het eigenlijk vaderland , het doel hunner

wenschen. Daarop hielden zij het oog gevestigd en zij verlieten in stille

onderwerping den ongastvrijen bodem.

De meesten hunner wendden zich naar Portugal. Dan ook daar vonden

zij geen rust. Slechts werd hun onder zeer bezwarende voorwaarden een

verblijf van acht maanden toegestaan. Zij, die toen het rijk niet verlaten

hadden, werden tot slavernij gedoemd. En al scheen ook een beteren tijd

voor hen aan te breken met de troonsbestijging van Emmanuel I, weldra

zegevierde de Spaansche invloed en in 1496 werden alle Joden, ook zij
,

die van ouder tot ouder in Portugal waren gevestigd geweest , uit het

rijk verbannen.

Velen der aldus vervolgde Israëlieten zochten en vonden een schuil-

plaats in Nederland. Reeds vroeger hadden daar Joden geleefd , doch de

pogingen onder Karei V en Philips II aangewend , om weder toegang tot

hun Nederlandsche Staten te krijgen , waren mislukt. Eerst toen het Pro-

testantisme den schepter voerde, werd hun niet alleen den toegang tot de Ver.

Ned. geopend , maar ook vrijheid van godsdienstoefening toegestaan. 2

In 1594 vestigden zich de eerste Portugeesche Joden — tien huisgezin-

nen — te Amsterdam en spoedig volgden er meer. In 1598 werd de eerste

synagoge gebouwd , tien jaren later een tweede , weldra een derde en in

1 da Costa. Israël en de volken.

2 Over de geschiedenis der Spaansche en Portugeesche Joden zie men M. Lindo. The history

of the Jews in Spain and Portugal.
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1675 werd het schoone bedehuis gesticht, dat nog heden ten dage een

sieraad van de Amstelstad uitmaakt.

Minder gastvrij werden de Duitsche Joden ontvangen , die niet zooals de

Portugeesche, kennis en schatten , maar slechts hun ellende medebrachten.

Zelfs was de voorspraak hunner meer begunstigde geloofsgenooten noodig

om hun toegang te verleenen. Ten slotte echter vonden ook zij hier een

schuilplaats en kwamen in grooten getale;

Al is de bewering , dat Nederland zijn bloei aan vreemdelingen te danken

zou hebben wat sterk , zeker is het , dat zij veel daartoe hebben bijgebracht.

Aan nijverheid en handel, aan kunsten en wetenschappen hebben Pransche

Hugenoten en Portugeesche Joden beide de belangrijkste diensten bewezen.

Landbouw en veeteelt werd slechts bij hooge uitzondering door hen beoe-

fend. Leefde Israël eens onder zijn tente , de drang der omstandigheden

heeft in dit opzicht het volkskarakter gewijzigd. Want ook al werd hun

niet overal het recht van grondbezit ontzegd , eeuwen lang was hun toe-

stand te onzeker, dan dat zij zich aan vaste goederen zouden hebben gewaagd.

Met opzet stonden we wat langer stil bij dit merkwaardig volk
,

d^at te

midden van verdrukking en bloedige vervolgingen zich door een zeldzame

standvastigheid in het geloof kenmerkte en in de harde school des tegen-

spoeds tal van goede eigenschappen opdeed. Met interest hebben zij Neder-

land de bescherming vergolden , die zij genoten in een tijd van bloedige

vervolging in het buitenland. Waar toch vond het ooit een arbeidzamer

bevolking
, meer bescheiden en verdraagzamer staatsburgers of gehoorzamer

onderdanen. 'tMag niet verzwegen worden, dat de statistiek aanwijst,

dat misdaden onder Joden zeldzamer zijn , dan onder andere Nederlanders.

Zoo ontwikkelden zich dan sinds eeuwen de meest uiteenloopende gods-

dienstige gezindheden vreedzaam nevens elkander. Want al werd ook de

Katholiek met een oog van wantrouwen gadegeslagen , men liet het toch

oogluikend toe , dat ook hij zijn godsdienstoefeningen hield. Men liet dat

toe in een tijd, toen elders de brandstapels rookten en ruw soldatengeweld

als middel tot bekeering van ketters werd gebezigd.

Die verdraagzaamheid is volstrekt niet het gevolg van onverschilligheid.

Integendeel »de Nederlanders zijn een der meest godsdienstige volken
,"

zegt Esquiros , »maar bij hen is de godsdienst een zaak tusschen God en

den mensch. Nergens is het aantal godsdienstige sekten, in vergelijking

met de grootte van het land, zoo talrijk ; maar nergens is de verhouding

der sekten tegenover elkander vreedzamer." 1 Juist dat verschil van gods-

dienstige begrippen, houdt de belangstelling levendig en behoedt voor een

eenstemmigheid, die zoo licht in een doodsche dofheid overgaat.

En van dit laatste is zeker geen sprake. Integendeel, »alle klassen dei-

samenleving, mannen en vrouwen, jong en oud, houden zich met theolo-

gie op en volgen de twisten der godgeleerden, waarbij ze een geduchte

menigte godgeleerde tijdschriften lezen."
2

Dat echter de Nederlander de godsdienst niet alleen in den mond heeft,

maar godsdienstzin en Christendom ook in het harte draagt , dat bewijzen

de groote menigte liefdadigheidsinstellingen, die van een zijner hoofddeug-

1 Esquiros. la Neèrlande. ï. I. p. 96.

"3 de Amicis. Nederland. Bldz. 133.
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den een sprekend getuigenis afleggen. »De bemoeiingen der inrichtingen

van liefdadigheid ," zegt Wild, »strekken zich in Nederland uit van de

wieg tot het graf" 1
. Inderdaad is er geen volk, dat op zooveel instel-

lingen van dien aard te wijzen heeft, 't Zou een dor en vermoeiend werk

zijn die verschillende inrichtingen op te noemen. Ze worden in alle ge-

meenten van eenige beteekenis gevonden. Een afzonderlijke vermelding

verdienen het blinden-instituut te Amsterdam, de doofstommen-instituten te

Rotterdam, Groningen en St. Michielsgestel , de Idiotenschool te 's Graven-

hage , Neêrlandsch Metray ter opleiding van verwaarloosde knapen en de

liefdadigheidsgestichten te Zetten. De Maatschappij van Weldadigheid is in

't bezit van drie koloniën: Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelmina'soord,

waar verarmden werk en voedsel krijgen. De bedelaarsgestichten Veenhui-

zen en Ommerschans zijn in 1859 door het Kijk overgenomen.

Intusschen kan het niet ontkend worden, dat ook ten onzent de liefdadig-

heidsgestichten gebreken aankleven. Op meesterlijke wijze heeft Hilde-

brands humoristische pen ze geschetst in de geschiedenis van het diaconie-

huismannetje. De methode van gemeenschappelijke opvoeding en samen-

woning in groote gestichten is zeker de gemakkelijkste, wellicht zelfs de

eenig mogelijke , doch zij brengt hare eigenaardige bezwaren mede. 't Is

vooral ook de weezenverpleging, die te wens chen overlaat en maar al te vaak

tot min gunstige uitkomsten leidt. Althans zou men kunnen beginnen

met de afschaffing der belachelijke livrei der weeskinderen, die thans als

bonte staalkaarten der openbare liefdadigheid rondloopen.

Maar al valt ook hier en daar wat af te dingen op den vorm, waaron-

der zij zich openbaart, in elk geval blijft weldadigheid een grondtrek van

het Nederlandsche volkskarakter. In dat opzicht staat ons volk boven ande-

ren; doch zonder iets op de waarde dier volksdeugd af te willen dingen,

moeten we toch opmerken, dat zij in die ruime mate, waarin ze in Neder-

land beoefend wordt, alleen mogelijk is door de welvaart, waarin zich ons

volk verheugt.

Even als alle delta-landen vindt ook Nederland in landbouw en veeteelt

zijn voornaamste bestaansmiddelen. De vruchtbare, aangeslibde gronden

lokken als van zelve tot bebouwing, grazige weiden tot veeteelt uit.

Langen tijd waren de granen , die de vaderlandsche bodem voortbracht,

ontoereikend voor de behoeften der bevolking. In het laatst der vorige

eeuw berekende men zelfs , dat zij nauwelijks voldoende waren voor een

derde der bewoners. Sedert is men echter begonnen aan den landbouw

meer zorg te besteden , zoodat we thans , zoo al niet geheel, dan toch

grootendeels van buitenlandschen invoer onafhankelijk zijn. Zeeland en

Groningen kunnen als de korenschuren van het land beschouwd worden.

Het voornaamste voortbrengsel der kleigronden is de tarwe. Vooral de

Zeeuwsche heeft een groote vermaardheid verkregen, doch ook op deZuid-

Hollandsche eilanden en in Limburg wordt ze in groote hoeveelheden ver-

bouwd.

1 Wild. die Niederlandc Biid. II. S, 380 .
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Rogge , het hoofdprodukt der zandgronden, wordt vooral in Groningen
,

Zeeland , Noord-Brabant en Limburg verbouwd. Gerst en haver tieren

zoowel op klei als zand, evenzoo aardappelen, schoon de kwaliteit der zand-

aardappelen de voorkeur verdient. De bouw van boekweit is bepaald aan

zandgronden eigen, die van erwten, vlas, kool-, en raapzaad aan klei-

gronden.

De meekrapbouw bepaalt zich tot Zeeland , 't NW. van Noord-Bra-

bant en de Zuid-Hollandsche eilanden, doch wordt bijna niet meer be-

oefend; chicorei wordt verbouwd in Friesland, Groningen Limburg en

Noord-Brabant, hennep in Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en

Utrecht.

Tabak komt voor in Gelderland — de omstreken van Nijkerk, de Over-

Betuwe en het land tusschen Maas en Waal — en in Utrecht — bij

Rhenen, Amerongen en Amersfoort.

In 1851 bedroeg de totaalwaarde van den oogst in Nederland 99 milli-

oen guldens, in 1862 was dit cijfer tot 161 millioen gestegen, terwijl

het in 1875 213 millioen beliep. 1

Tuinbomo bloeit natuurlijk hoofdzakelijk in de nabijheid der groote ste-

den, 't Westland
, een gedeelte van Noord-Holland en de omstreken van

Breda zijn in dat opzicht beroemd. Een afzonderlijke vermelding verdient

de dfuiventeelt in het Westland, die met elk jaar grooter aimetingen aan-

neemt.

Boomgaarden worden vooral in Limburg , Gelderland, Noord- en Zuid-

Holland en Zeeland gevonden ;
boomkweekerijen bij Utrecht, te Aalsmeer

,

Boskoop en Oudenbosch
;
bloemisterijen bij Rosendaal

,
Prinsenhage , Bloe-

mendaal en Haarlem. 2

De gezamenlijke oppervlakte door het bouwland ingenomen bedraagt 27 %
van den bodem.

De houtteelt is betrekkelijk van geringe beteekenis. Was eenmaal ons

vaderland zeer boschrijk, de praktische bewoner heeft de meeste wouden in

meer opbrengend bouw- en weiland herschapen. Gelderland levert nog

het meeste hout. Slechts 7°/
0 van den bodem wordt door bosschen in-

genomen.

Van oudsher vormde de veeteelt een der voornaamste bronnen van den

volksrijkdom, 't Rundvee van Holland en Friesland en niet minder de bo-

ter en kaas, zijn ook in het buitenland zeer gezocht. Alleen in die stre-

ken, die door hare lage ligging voor landbouw ongeschikt zijn, wordt uit-

sluitend veeteelt gedreven. Daar vindt men de middelpunten van den bo-

ter- en kaashandel, Leeuwarden, Sneek, Meppel, Kampen, Alkmaar, Hoorn,

Purmerend, Edam, Leiden, Gouda, Delft en Gorinchem. Voor het eerste ar-

tikel is vooral Delfland beroemd
;
op het kaasmaken legt men zich inzon-

derheid in Noord-Holland toe. Als curiositeit vermelden we met een en-

kel woord de Limburgsche kaas, voor sommigen — waarschijnlijk met zeer

zonderlinge reuk- en smaakorganen begaafden — een lekkernij. In 't algemeen

staan de Hollandsche boter en kaas boven die van Friesland en Groningen;

1 Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje. 1877.

2 Bos. Leerboek der Aardrijkskunde.
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daarentegen legt men zich in laatstgenoemde provinciën meer op de vet-

weiderij toe.

Is ons Vaderland met betrekking tot de granen eenigermate afhankelijk

van het buitenland, ten opzichte van den veestapel is dit het geval nier.

Integendeel wordt in dit opzicht de invoer ver overtroffen door den uit-

voer. In 1875 werd aan boter ingevoerd voor een waarde vanƒ 1 372 234,

uitgevoerd voor / 18 675 186. Voor kaas bedroegen die cijfers ƒ1 182 104

en ƒ31 509 325, voor vleesch ƒ4 223 402 en ƒ 8 279 579. De voornaamste

uitvoerhavens zijn Harlingen en Rotterdam. Het aantal runderen be-

droeg in het genoemde jaar 1 474 681
,
vertegenwoordigende een waarde

van ruim ƒ 244 000 000.

De Neder!andsche paarden zijn over 't algemeen groot en sterk. De beste

paarden worden in Gelderland aangefokt. De uitvoer heeft voornamelijk

plaats naar Duitschland en Frankrijk. In 1875 bedroeg het aantal paar-

den in het Koningrijk der Nederlanden 260 056, vertegenwoordigende een

waarde van ruim ƒ88 000 000.

De schapenteelt vertoont in de laatste jaren niet veel vooruitgang , wat

in verband staat met de ontginning van heidevelden. Deze teelt treft

men vooral aan op de hooge zand- en veenstreken. Beroemd is het Texel-

sche ras. De totaalwaarde der schapen beliep in 1875 ƒ14 974 150 \

Ter veredeling van runderen en schapen legt men zich meer en meer toe

op aanvoer uit Engeland.

Nog vermelden we de teelt van varkens, inzonderheid in de streken waar

eikenbosschen gevonden worden en de bijenteelt op de boekweitvelden

en heidegronden. Voor veeteelt wordt in 't geheel 37% van den bodem

gebruikt.

Met grond mag men verwachten , dat landbouw en veeteelt in de

eerstvolgende jaren nog een belangrijke uitbreiding zullen ondergaan. De

verbetering der werktuigen en 't afkoopbaar stellen der tienden kunnen niet

anders dan gunstig werken. Ook de afschaffing van andere belemmeringen,

als het beklemrecht in 't Noorden en den zoogenaamden derden garf , de

meest nadeelige wijze van tiendheffing in het O. des lands mag men
binnen kort verwachten. Maar vooral ook kan men een krachtige ontwikke-

ling, inzonderheid van den landbouw, te gemoet zien in streken, die ten gevolge

van hun isolement belemmerd werden in den aanvoer van mest en den

uitvoer der producten. In dat opzicht zal b. v. de spoorweg , die thans

den Achterhoek doorsnijdt , zeer zeker rijke vruchten dragen.

Nog vinde hier met een enkel woord vermelding de kordate wijze, waar-

op men tegen de verwoestende longziekte onder het vee is opgetreden.

Thans beslaan de woeste gronden nog 20% van de oppervlakte des bo-

dems, een cijfer, dat bij voortgaande ontginning van gronden steeds kleiner

worden zal.

Het mijnwezen beteekent in Nederland weinig. Alleen het Zuidelijk deel

van Limburg levert een weinig steenkolen en bouwsteen. De onderzoekingen

in de tertiaire gronden in 't O. van Gelderland leverden tot dusver gee-

nerlei resultaat.

1 Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje. 1877.
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Van vrij wat meer belang zijn de veenderijen. Toch is in de opbrengst

daarvan eenige achteruitgang te bespeuren. De oorzaken daarvan liggen

voor de hand. Ta] van streken zijn uitgeveend en bovendien wordt deze

brandstof meer en meer door steenkolen vervangen. De provincie Drenthe

alleen levert ongeveer de helft van al de turf, die in Nederland wordt ge-

wonnen. De handel in turf wordt nagenoeg uitsluitend met Duitschland

gedreven. In 1875 werden 1213561 kilogrammen uitgevoerd, terwijl de

invoer 2657146 k. bedroeg. 1

't Ligt in den aard der zaak, dat Nederland geen fabriekland wezen kan,

daar steenkolen en ijzer ontbreken en landbouw, veeteelt en handel 't mee-

rendeel der bevolking bezig houdt. Al moge in den laatsten tijd in dezen

vooruitgang te bespeuren zijn, in vergelijking met vroeger eeuwen is deze

tak van bestaan sterk achteruitgegaan. Eenmaal toch was het Hollandsche

lijnwaad wereldberoemd. Utrecht verzond zijn wollen stoffen, Amsterdam zijn

manufacturen, Delft zijn porcelein en aardewerk, Leiden zijn lakens over

de geheele aarde. De scheepstimmerwerven van Zaandam voorzagen half

Europa van ooiiogs- en koopvaardijschepen. De bloei der Nederlandsche

nijverheid moest echter verminderen zoodra ook andere staten zich op het fa-

briekwezen gingen toeleggen en de Nederlandsche fabrikaten door hooge

invoerrechten begonnen te weren. De Engelsche manufacturen kregen meer

en meer toegang tot de Europeesche markten , ten koste van de Nederland-

sche. De acte van navigatie onttrok den geheelen Engelschen scheepsbouw aan

de Zaandamsche werven en waar Nederland nagenoeg al zijn grondstoffen

voor de nijverheid van uit den vreemde moest aanvoeren, moest deze in al

hare takken achteruitgaan, zoodra het buitenland dien invoer bemoeie-

lijkte.

En evenzoo heeft zij zich weêr wat opgeheven naarmate het vrijhandel-

stelsel vorderingen maakte , zoodat we thans — zooals we reeds zeiden—
op eenigen vooruitgang mogen wijzen. Ook hier heeft bovendien de toe-

passing van den stoom gunstig gewerkt, In 1876 bedroeg het aantal der

met stoom werkende fabrieken in Nederland 2393 2
.

Slechts enkele der meest bloeiende takken van nijverheid zullen we hier

noemen, 't Spreekt van zelve, dat bij een zeevarend volk als de Nederlan-

ders, de scheepsbouw een belangrijke plaats inneemt. Deze en daarmee

verwante takken van nijverheid , worden voornamelijk gevonden langs de

Merwede , de Noord , de Nieuwe Maas , in de Zaanstreek , te Amsterdam

en in de Groninger veenkoloniën.

Dat de fabrieken , die sterke dranken leveren bloeien
,
volgt uit het hier

boven meêgedeelde. Zij zijn vooral gevestigd te Schiedam , Delfshaven

,

Rotterdam en Amsterdam.

Nog noemen we de steen- en pannenbakkerijen, de papierfabrieken, tabaks-

en sigarenfabrieken
,

goud- en zilversmederijen , de fabrieken voor laken ,

damast en garen te Leiden. De laatsten, die in 1807 ten gevolge van het

springen van het kruitschip, een geduchten knak hadden gekregen
,

zijn in

de laatste jaren weder opgekomen 3
.

1 Staatkundig en Staathuishoudkundig jaarboekje 1877.

* id.

3 Bos. Handboek der Aardrijkskunde.
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Nergens echter heeft Nederland meer het voorkomen van een fabrieksland

dan in ïwenthe en in sommige deelen van den Gelderschen Achterhoek en

van Noord-Brabant. Of het waar is, dat Twenthe zijn nijverheid aan vervolg-

den om des geloofs wille te danken heeft , is moeielijk na te gaan, doch dat

de industrie in deze streken reeds zeer oud is, blijkt uit de getuigenis van

Plinius
, die verhaalt , dat de volksstammen in deze streken uitmuntten in de

kunst van fijn linnen te maken en dat de vlasbouw bij hen op een hoogen

trap stond 1
. Zeker is het, dat de nijverheid van ons vaderland nergens meer

bloeit, dan in genoemde streken. In Twenthe en in den Gelderschen Achterhoek

heeft de katoen-industrie de overhand
;
bijna */

4 der bevolking houdt er zich

mede bezig. Noord-Brabant levert behalve zijn leder-artikelen, wollen en linnen

stoffen.

We wenschten wel , dat wij het oordeel van een vreemdeling konden on-

derschrijven , die zegt , dat de fabriekanten even weldadig als bekwaam zijn

en hun uiterste best doen om het lot van den fabriekarbeider te verbeteren en

zijn toekomst te verzekeren. 2 Waarlijk men moet tamelijk optimistisch zijn

in zijn beschouwingen , om zoo iets op te merken. Vooral in den Gelderschen

Achterhoek is het lot der fabriekarbeiders weinig benijdenswaardig en in weer-

wil van hun geringe behoeften , hebben ze halsbrekenswerk om daarin te

voorzien. Op dit punt mogen we echter verbetering tegemoet zien nu deze

streek in het verkeer is opgenomen en verlichting en ontwikkeling langs

ijzeren banen kunnen naderen.

Een tak van nijverheid , die bepaald aan Nederland eigen is, mogen we

niet stilzwijgend voorbijgaan. We bedoelen de diamantslijperijen, te Amster-

dam gevestigd. Deze industrie is langen tijd een geheim geweest van de

Joden van Antwerpen en Amsterdam , in welke laatste plaats ze nog

alleen door de Israëlieten wordt uitgeoefend. De jaarlijksche omzet der

gezamenlijke slijperijen bedraagt omstreeks vijftig millioen guldens en meer

dan 10000 menschen vinden hierin een middel van bestaan 3
.

Is het fabriekwezen van Nederland, in vergelijking met vorige eeuwen ach-

teruit gegaan
,
nog veel meer is dit het geval met de visscherij, die vroeger

een allerbelangrijkste plaats innam onder de bestaansmiddelen. Zelfs is

een tak dier nijverheid geheel en al verdwenen, de zoogenaamde kleine

visscherij of walvischvangst.

De Nederlanders waren niet de eerste walvischvaarders. Voor hen hadden

de Basken deze dieren vervolgd in de Golf van Biscaye en langs de Zuide-

lijke kusten van Frankrijk , totdat die visscherij verliep ten gevolge van

het verdwijnen der visschen. Van hen leerden de Hollanders de kunst

van het harpoenen der walvisschen en de bewerking ter verkrijging van traan.

Eerst in 1612, nadat de koene ontdekkingstochten den weg hadden gewezen,

verschenen twee schepen in de Groenlandsche wateren om deze reuzen der

zee aan te vallen. Als altijd vonden ze ook hier in de Britten hoogst

vijandige mededingers en de eersten gelukte het ten laatste de Holland sche

schepen tot den terugtocht te nopen, 't Volgende jaar begaven zich vijf

1 Craandijk. Wandelingen. 1875.

1 Havard. Les Fronlières menacées.

3 De Amicis. Nederland.
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schepen naar het Noorden
,

zij werden door de Engelschen aangevallen eri

beroofd en een er van als buit naar Engeland meegevoerd.

Wel verre van zich te laten ontmoedigen, zetten de Nederlandsche visschers

hun pogingen des te krachtiger voort. In 1614 werd te Amsterdam met

dat doel een maatschappij opgericht , die veertien schepen uitzond , welke

door drie oorlogsbodems werden beschermd. Tegen deze krachtsontwikke-

ling waagden de Britten het niet zich te verzetten en al gelukte het hun

ook eenmaal
,

eenige Zeeuwsche schepen te berooven
,
spoedig werden de

bakens verzet en voerden de Nederlanders den boventoon , zoodat de En-

gelschen genoodzaakt werden de voordeelen dier visscherij met hun mede-

dingers te deelen.

De Amsterdamsche maatschappij verkreeg het monopolie der walvischvangst;

later werd ook een Friesche en een Zeeuwsche maatschappij opgericht, die

echter spoedig met de Amsterdamsche samensmolten. Weldra bereikte deze

tak van nijverheid , onder dit beschermend stelsel, een hoogen bloei, die

echter niet aan dit stelsel moet worden toegeschreven, maar veel meer

aan de gunstige omstandigheden , waaronder de visscherij begonnen werd.

Die reuzen der Poolzee, die tot dusverre geen ernstige vijanden hadden

ontmoet , toonden weinig vrees voor de dwergachtige tegenstanders , die

thans in hun gebied doordrongen. In heele groepen zwommen zij om de

schepen henen en de vangst was dan ook zoo buitengewoon voordeelig,

dat dikwijls ledige schepen moesten worden uitgezonden, om een gedeelte

van den buit der tot zinkens toe geladen bodems over te nemen.

Verblind door zulk een boven verwachting goeden uitslag, begon men te

midden der poolzeeën grootsche etablissementen op te richten. Wel-

dra ontstond het dorp Smeerëriberg op het eiland Nieuw-Amsterdam, dat

jaarlijks door 12—1800 Nederlandsche zeelieden werd bezocht. Ook

kooplieden van allerlei soort, begaven zich derwaarts om met de zeelie-

den handel te drijven. En zoo verrezen langzamerhand ook particuliere

woningen, die natuurlijk alleen gedurende den zomer werden bewoond.

Niet lang echter hield zich deze nijverheid op dat standpunt staande.

Niet alleen door de steeds stijgende prijzen der materialen, maar vooral

ook omdat de walvisschen zich meer en meer terugtrokken uit de baaien

waarin zij zich tot dusver hadden opgehouden, werd de opbrengst steeds

minder. Als laatste redmiddel hieven de Staten-Generaal de belemmerin-

gen op , die zij ten believe der te Amsterdam gevestigde Groenlandsche

Maatschappij, de walvischvaart hadden in den weg gelegd, wat aan de ten

val neigende nijverheid nieuw leven schonk.

Inderdaad, de Staten hadden reden zich met dezen vrijzinnigen maatre-

gel geluk te wenschen. In plaats van de dertig schepen, die de Groen-

landsche Maatschappij jaarlijks uitzond , verlieten weldra 260 bodems met

1400 koppen bemand de Nederlandsche havens \ om in het ruwe Noorden

hun fortuin te zoeken. Voor altijd werd de Nederlandsche naam aan de

geschiedenis der walvischvaart verbonden en de roem der Biscaïsche har-

poeniers werd door hun Noordelijke leerlingen verduisterd.

Doch de bezwaren, die overwonnen moesten worden, werden van steeds

1 Mémoires van de Wilt.
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ernstiger aard. Meer en meer weken de walvisschen terug. Omstreeks

1720 waren zij verdwenen uit de streken, waar zij tot dusverre gevan-

gen waren en hadden zich teruggetrokken in de Davisstraat, achter de

koude en harde wallen , als achter natuurlijke verdedigingswerken. Te

midden van duizende gevaren en met ontzachelijke kosten moest men ze

daar volgen. Er waren jaren, waarin 20 schepen, in het ijs beklemd, moes-

ten worden achtergelaten. Maar in weerwil daarvan waren de voordee-

len hoogst aanzienlijk en bleven deze in sneeuw en ijs verloren streken

voor Nederland een waar Californië.

Zoo bleef het tot aan den ondergang der republiek, die de walvisch-

vaart in haren val medesleepte. Al taande haar luister meer en meer

,

beide hielden stand tot 17 95 , beide gingen in dat jaar smadelijk ten

onder. En al trachtte ook het Nederlandsen Gouvernement na 1815, door

het uitloven van premiën, de eenmaal gesloten bron van welvaart te her-

openen, al vielen ook enkele, op zich zelve staande pogingen niet ongeluk-

kig uit , tot dusverre is het niet gelukt de walvischvaart te doen

herleven.

»Zou het werkelijk waar zijn, dat de Nederlandsche vlag voor immer

verdwenen is uit die Noordelijke zeeën, waar zij zich nog op het einde dei-

vorige eeuw zoo fier verhief ?" 1 Gelukkig mogen we deze vraag van een

Fransch schrijver ontkennend beantwoorden, waar op 't oogenblik, dat we

dit schrijven, de Willem Barendsz de ijzige golven der Poolzee doorploegt,

en de kille bries uit het Noorden Neêrlands driekleur als een oud be-

kende groet. Moge de heilbede, die Nederland deze koene pionniers na-

zond, in vervulling komen en Barendsz' naam het nageslacht in die ver-

laten zeeën ten leidstar zijn ! Dan moge de Bussische Czaar de ijsbeeren

van Nova-Zembla als zijn onderdanen beschouwen , Nederland zal weêr

heerschen in die streken , die een blijvend getuigenis afleggen van den

moed en de geestkracht zijner zonen ! Dan zal een rijke bron van wel-

vaart voor het vaderland heropend zijn en mogen ook de doode steden de

hoop koesteren , dat een frissche levensadem over haar zal gaan en ver-

jongde levenskracht door hare aderen vloeien zal !

't Is waar, men beweert, dat de Noordelijke zeeën zijn uitgeput. Wel-

aan , is maar eenmaal een nieuw geslacht van poolvaarders gevormd, wat

zou dan de Nederlanders beletten, even als de Engelschen den steven naar

't Z. te keeren ? Leggen we ons niet, met wat al te veel berusting, bij

den ondergang dier zoogenaamd kleine visscherij neder. Want de bewering

dat ze zoo heel voordeelig niet was, is eenvoudig een onwaarheid. Van

1669— 1678 leverde de walvischvaart de voor die tijden vooral kolossale

winst van ruim f 44 000 000.

Toch blijft het waar , dat deze visscherij in belangrijkheid onderdeed

voor de haringvangst en al hebben we ook bij dezen tak van nijverheid

op verval te wijzen , toch blijft zij nog altijd een niet onbelangrijke bron

van volkswelvaart. In de Noordzee werd deze visscherij in 1875 uitge-

oefend door 114 schepen. Gedurende de laatste jaren bereikte de opbrengst

1 Esquiros. La Necrlande. T. I. p. 359.

2 Staalkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje. 1877.
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het hoogste cijfer in het jaar 1871. Toen bracht de zoutharingvisscherij

in de Noordzee f 1.429.600 op. De verschharingvisscherij in de Noordzee

leverde bijna 84.000.000, de panharingvisscherij in de Zuiderzee 50.000.000

stuks haringen. De hoofdzetels dier visscherij zijn Vlaardingen en

Maassluis.

Zooals we zeiden, deze tak van nijverheid is echter volstrekt niet meer

wat ze eenmaal was. 't Schijnt dat zij het eerst in West-Vlaanderen werd

uitgeoefend, van waar ze in de 12e eeuw naar Zeeland werd overgebracht,

waar zij evenwel in de eerste eeuwen van zeer ondergeschikt belang bleef.

Weinig uitvindingen echter hebben voor een natie grooter gevolgen gehad

dan die van het haringkaken door Willem Beukelszoon van Biervliet

(-J-
1397). Het praalgraf, op last van Karei V in 1556 opgericht , is een

rechtmatige hulde aan den eenvoudigen Nederlander, wiens naam alleen

is overgekomen tot het nageslacht , voor 't welk hij een ware goudmijn

ontsloot.

Van Zeeland verplaatste zich die visscherij naar Enkhuizen en Hoorn
,

later naar Vlaardingen en Maassluis, terwijl de Zeeuwen er tijdens den

tachtigjarigen oorlog, meer voordeel in zagen als zeeschuimers de zeeën te

doorkruisen. Ongeveer te zelfder tijd zagen ook de visschers zich genood-

zaakt, den steven in plaats van in Oostelijke, in Westelijke richting te

wenden, want de haring, die langs de Scandinavische kusten meer en meer

verdwenen was, werd op de Schotsche en Engelsche kusten in des te rui-

mer mate terug gevonden.

Als zeker mag men aannemen, dat er in de opgaven van vroeger eeuwen,

omtrent de opbrengst van de haringvisscherij, dikwijls groote overdrijving

heerscht. Soms toch zijn de genoemde cijfers zoo hoog, dat ze nauwelijks

bereikbaar zouden zijn geweest, zelfs al had de geheele mannelijke bevolking

der Vereenigde Provinciën zich met de haringvangst bezig gehouden. Doch

alle overdrijving daargelaten, vonden toch waarschijnlijk ten tijde van den

hougsten bloei, een twintigduizend personen hierin een middel van bestaan.

Dat het beschermend stelsel, met dat van het monopolie zich ook over dezen

tak van nijverheid uitstrekte, behoeft nauwelijks vermelding. Tal van re-

glementaire voorschriften, die door de visschers plechtig bezworen moesten

worden, regelden deze industrie tot in de geringste bizonderheden en zeker

dankt de Hollandsche haring hieraan een deel van zijn roem. Maar tevens

droeg het ook bij tot den gedeeltelijken ondergang der visscherij. Zoolang En-

geland het zelfde stelsel huldigde, poogde het te vergeefs Nederland op zijde

te streven, doch toen 't het stelsel van vrije visscherij in toepassing bracht, ge-

lukte het spoedig, de dure Hollandsche haring van meer dan een Europeesche

markt te verdringen. Trouwens deze nijverheid had reeds een gevoeligen knak

gekregen gedurende de Fransche overheersching, toen de Engelsche zeeën

voor de Nederlandsche visschers gesloten waren.

Op het eind van de tweede helft van onze eeuw, bedroeg de opbrengst

der Engelsche visscherijen ruim 20 maal meer dan die der Nederlandsche l
.

Doch al behoeven we er ook niet aan te denken in dezen Engeland ooit op

1 Esquiros. La Neerlande. T. I. p. 222.
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2965 » »

3269 » »

524 » »

1026 » »

9462 » »

zijde te streven, toch is het een verblijdend verschijnsel, dat de laatste jaren

op een — zij het ook geringen — vooruitgang wijzen.

Slechts met een enkel woord maken we melding van de overige zeevis

-

scherijen. Van hoeveel belang de visscherij nog altijd is, blijkt uit de vol-

gende opgave. Op 1 Mei 1876 was de toestand der vloot deze:

Groote visscherij 114 schepen met 1678 koppen bemand.

Noordzee » 410 »

Zuiderzee » 1282 »

Visscherij Groningen en Friesland 183 »

Zeeuwsche visscherij 472 »

Totaal 2461 »

De opbrengst der zoetwater-visscherij is- in den laatsten tijd sterk afge-

nomen. De tijd , dat de dienstboden in sommige rivierplaatsen de voor-

waarde stelden , niet meer dan driemaal 's weeks zalm te zullen krjjgen
,

ligt nog niet zoo heel ver achter ons. Doch al is het ook waar, dat zalm

en elft sterk afgenomen zijn, ook de snelle vervoermiddelen hebben bier

invloed uitgeoefend. In de laatste jaren legt men zich met goed gevolg

op de kunstmatige vischteelt toe.

Alvorens van dit onderwerp af te stappen, slaan we een vluchtigen

blik op de visschersbevolking. Het oordeel over onze riviervisschers kan

niet dan hoogst ongunstig zijn. Behoudens enkele gunstige uitzonderin-

gen is ruwheid een hoofdtrek van hun karakter. De zeer hooge dagloo-

nen, die hun 's zomers ten deel vallen, worden in brooddronkenheid ver-

kwist en 's winters wordt de hulp der armbesturen in nijpende ellende

ingeroepen.

Hoe geheel anders is dit met de mannen, die op zee hun leven in de

waagschaal stellen ! Reeds een oppervlakkige blik op deze merkwaardige

bevolking is voldoende, om het onderscheid aan den dag te brengen. De

onmetelijke oceaan, de gevaren waaraan zij steeds zijn blootgesteld, hebben

hun een stempel van kaimen ernst op het gelaat gedrukt. Aan den wal

zijn zij niet te huis
;

zij leven niet mede met de maatschappij , die

hen omringt, maar in kleeding, in zeden en gewoonten, in denkwijze zijn

zij de zelfde, die hunne vaderen waren. Het huiselijk leven staat dan

ook onder hen op geen hoogen trap. Huwelijksliefde en huwelijkstrouw

moet men niet bij voorkeur onder hen zoeken. Een gevolg van hun telkens

herhaalde, langdurige afwezigheid is, dat de vrouw als het ware het hoofd

van 't gezin is.

Reeds op twaalfjarigen leeftijd volgen de knapen hunne vaders aan boord

van het broze vaartuig en worden dus al vroeg gemeenzaam met de

gevaren , waarmede de zee hen bedreigt. Van 't weinige, dat zij in hun

jeugd hebben geleerd , houden zij slechts zooveel over, dat ze hun bijbel

kunnen lezen, 't Verklaart zich gemakkelijk, dat hun weinig ontwikkeld

verstand, te midden der eenzaamheid van de onmetelijke zeeën, waar alleen

grootsche natuurverschijnselen de geheimzinnige stilte verbreken, aan al

de begoochelingen en verschrikkingen van het bijgeloof is blootgesteld.

Een karaktertrek, aan allen gemeen, is een hartstochtelijke liefde tot de

1 Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje. 1877.
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vrijheid. Aan tucht kunnen zij zich niet gewennen ; zelfs reeders en schip-

pers moeten hiermede rekening houden. Vandaar dan ook de buitenge-

meene afkeer, dien zij tegen de dienstplicht koesteren en die zeker niet

aan gebrek aan moed kan worden toogeschreven ; vandaar het verschijnsel,

dat 't bijna nimmer gebeurt, dat jongeling of meisje zich in den stand der

dienstboden doet opnemen.

Die liefde tot de vrijheid straalt ook door in hun godsdienstige begrip-

pen. Zij zijn nagenoeg alle hervormd en kennen niemand, buiten den

Bijbel en de zee het recht toe, hun over God te spreken. De oceaan schijnt

een diepen en heiligenden invloed op hen uit te oefenen. Dronkenschap

is onder hen een hooge zeldzaamheid en vloeken of verwenschingen worden

aan boord hunner schepen, bijna niet gehoord. Het zeeleven wekt bij hen

een godsdienstige gezindheid op ; elk maal wordt met een gebed begonnen

en met een dankzegging geëindigd en ook in volle zee, onthouden zij zich

's Zondags van allen arbeid. 1

De middelen van bestaan, die we tot dusver noemden , hoe gewichtig

enkele daarvan ook zijn mogen — zijn op lange na niet voldoende tot

onderhoud der bevolking; zelfs de landbouw houdt slechts % der geheele

bevolking bezig. In de eerste plaats is Nederland een Jiandelsmogendheid.

»Is handel voor andere staten een middel tot vermeerdering van welvaart,

voor Nederland is het een voorwaarde tot bestaan." 2 Nederland moest

rijk zijn. Geld of geen geld beteekende voor Nederland 't zelfde als te

zijn of niet te zijn, want ook bij den strijd, dien het tegen de wateren

te voeren had, was het geld weder de ziel van den oorlog. En waar land-

bouw en veeteelt zelfs niet voldoende in de behoeften der bewoners voor-

zagen, waar Hollands bodem noch edele, noch nuttige metalen bevatte en

dus ook de eerste vereischten voor een krachtig vooruitstrevende nijverheid

— ijzer en steenkolen — ontbraken, werd de Nederlander als van zelve

naar den oceaan verwezen, zijne steeds dreigende golven werden dienstbaar

gemaakt om de schatten aan te voeren, die voor zijne bestrijding noodig

waren.

Trouwens de geographische ligging en gesteldheid van het land moest

een belangrijken handel doen ontstaan. Door het bezit der monden van

Rijn, Maas en Schelde beheerscht het de scheepvaart van drie groote rivie-

ren. Maar behalve die natuurlijke verkeersaderen, die het met het grootste

deel van Europa in verbinding brengen , bezit het een net van bevaarbare

kleinere rivieren en kanalen, die een druk verkeer tusschen de meest ver-

wijderde deelen des lands gemakkelijk maakten.

De Nederlanders begrepen hunne bestemming. Uit den vreemde werd

het hout aangevoerd , waarvan zij hun schepen bouwden , die weldra alle

zeeën doorkruisten en met alle deelen van de oude wereld werden handels-

betrekkingen aangeknoopt.

Reeds sedert het begin van den tachtigjarigen oorlog, hadden de Nederlan-

ders hunne heerschappij in Noord- en Oostzee gevestigd. Hun handel

bloeide op de puinhoopen der Hansa en Antwerpens wereldmarkt zag reeds

vroeg een belangrijk deel van haar handel naar Amsterdam verplaatst.

1 Esquiros. La Neèrlande. T. i. p. 285.

2 Wild. die Niederlande. Bnd. II. S. 330.
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De vrijheidskamp deed het overige en de verovering van Antwerpen dooi-

de Spanjaarden bracht den wereldhandel der Zuidelijke Nederlanden den dood-

steek toe. Ten gevolge van het in het verdrag van overgave bepaalde
,

verlieten meer dan 200000 personen het land , dat daardoor van zijn rijk-

dom , werkkracht en ondernemingsgeest beroofd werd. Nijverheid en handel

kwijnden weg, de velden lagen onbebouwd en talrijke kudden hongerige

wolven waarden rond , in de voor korten tijd zoo rijk gezegende streken.

Het woord van Philips II : »liever bedelaars tot onderdanen, dan ketters !"

was op een vreeselijke wijze in vervulling gekomen.

Te vergeefs trachtten de Spanjaarden den handel der jeugdige republiek

te vernietigen. Zij zelve moesten bij haar ter markt komen , ter verkrij-

ging van vele krijgsbehoeften en scheepsbouwmaterialen en in weerwil dei-

strenge bevelen van de heerschers te Madrid en Brussel , dreven de Ne-

derlanders met hun vijanden een levendigen handel. •

Maar vooral de handel op Portugal was van het hoogste belang en zoo-

lang dit land in het bezit was zijner onafhankelijkheid , waren de Neder-

landers welkome gasten in de haven van Lissabon, waar zij de uit Indië

aangebrachte schatten in ontvangst namen. Nauwelijks echter reikte de

schepter van Philips II tot aan den mond van den Taag, of deze werd voor

Hollands schepen gesloten.

Deze slag was op het hart der republiek gemunt. Haar voortbestaan

was onmogelijk zonder den handel in Indische produkten. Die zelfde maat-

regel echter , die haren ondergang scheen te zullen bewerken
,
legde den

grondslag harer toekomstige grootheid. Hadden Nederlandsche schepen tot

dusverre de Europeesche zeeën nimmer verlaten , thans besloten de Am-
sterdamsche reeders den weg naar Indië zelf te zoeken. Die weg echter

was lang en hun te eenen male onbekend. Daarenboven voerde hij mid-

den door de vijanden. Daarom richtten de Nederlanders de blikken naar

het Noorden , om door de Poolzeeën, een weg naar het Zuiden te zoeken.

De tochten, met dat doel ondernomen, strekten echter alleen om den roem der

Hollandsche zeelieden te verhoogen, doch leidden niet tot den gewenschten

uitslag. Veeleer bewezen zij de onmogelijkheid om in deze richting te

slagen. Er bleef dus niets anders over , dan de gevaarlijke kansen eener

Zuidelijke omvaart te wagen en hoe angstvallig cle Portugeezen hun geheim

ook trachtten te bewaren, Houtman wees den Nederlanders den weg naar

Indië, en weldra koesterden zich de koelbloedige bewoners van het Noorden

in de heete stralen der tropenzon.

Ten tweede male had de Spaansche tiran zijn doodvijanden
,
tegen zijn

wil, een belangrijken dienst bewezen. Het ongelukkige Portugal ondervond

maar al te zeer de nadeelige gevolgen zijner vereeniging met Spanje, 't

Duurde niet lang, of het zag zich verdrongen uit het rijke Insulinde; Neder-

lands vlag dekte weldra de Indische Zeeën en

d' Oosler Indiaan op Java's grond begroef:

Bevrachtte Neërlands vloot met 's werelds overvloed !

Nederland had zijn roeping gevonden en trad van nu af aan als kolo-

niale mogendheid op. Reeds in 1601 verlieten vier koopvaarders de Neder-



163

landsche havens , met bestemming naar Oost-Indië l
. Doch het gevaar,

dat niet alleen van de zijde van Spanje en Portugal, maar ook van de zijde der

Engelschen dreigde, die bereids in deze streken verschenen waren, maakte

een eendrachtige samenwerking der Nedeiiandsche kooplieden noodzakelijk.

De practische blik der Hollandsche staatslieden zag dat zeer goed in en

op den 20 sten Maart 1602, trad de Nederlandsche ü. I. Compagnie inwer-

king. Behalve dat de Compagnie het monopolie van den handel op Indië ver-

kreeg, trad zij ook als staatkundig lichaam op. Zij had legers en vlooten in haar

dienst, muntte haar eigen geld, verkreeg het recht van oorlog en vrede en

sloot verdragen met inlandsche vorsten , 't laatste echter in naam der Hoog

Mogenden.

Zoodra de Compagnie gevormd was , streefde zij er naar een middelpunt

voor hare ondernemingen te vinden. Waar op het vasteland de macht van

den Grooten Mogol nog nagenoeg ongebroken was
,
sloeg men den blik op

een der eilanden. In weêrwil van de tegenwerking der Britten en den

daardoor versterkten onwil en vijandschap van inlandsche vorsten, slaagde

de Compagnie naar wensch en weldra verrees »de parel van het Oosten'
1

op de rookende en bloedige puinhoopen van Jakatra.

Van toen af steeg de Compagnie tot een schitterende hoogte. Al gelukte

het haar ook niet, op het vasteland van Indië blijvend vasten voet te krijgen,

in de uitgestrekte eilandenwereld ten Z. O. van Azië breidde zij haar macht

steeds uit en met Siam , China en Japan werden handelsbetrekkingen

aangeknoopt.

Ongeloofelijk groot waren de winsten door de Compagnie behaald. Der-

tig tot veertig groote koopvaarders waren steeds in de vaart om de han-

delsartikelen — inzonderheid specerijen — naar het moederland te brengen.

In 1663 zouden vijf dier schepen voor een gezamenlijke waarde van ruim

twee millioen gulden hebben aangevoerd en in 1697 zou de waarde, door

een grootere vloot aangebracht, niet minder dan twintig millioen gulden

beloopen hebben

'

2
. Voor 1653 werd de zuivere winst van de Compagnie op

ruim 25, in 1673 zelfs op 44 millioen gulden opgegeven, 3 terwijl de to-

taalopbrengst der aangevoerde artikelen tot in 'tjaar 1739 niet minder dan

1620 millioen gulden zou bedragen hebben 4
.

Meer vertrouwen echter dan deze opgaven van vreemdelingen, verdie-

nen de cijfers , door onzen geleerden landgenoot de Bosch Kemper mede-

gedeeld. Volgens deze cijfers wisselde de opbrengst der verkochte artike-

len, tusschen de jaren 1724 en 1779, af van 20 tot 27 millioen gulden.

Tot in het laatstgenoemde jaar bedroegen de dividenten gemiddeld 21 °/0 .

De jaren, dat geen divident werd uitgedeeld er buiten gelaten, was het ge-

ringste 12°
/0 ,

het hoogste 62°/0
5

. In de tweede helft der 16 e eeuw was

het budget der O. I. Compagnie grooter dan dat van het moederland 6
.

Zulk een buitengewone voorspoed wekte het verlangen op om ook elders

nederzettingen te stichten en handelsbetrekkingen aan te knoopen. Had de

1 Wild. Die Niederlande. Bnd II. S. 303.

2 H. Sclierer. Allgemeine Gescliichte des Weltliandels.

3 Kd. Helberg. Die vergangene und gegenwarlige Lage der insel Java.

4 Lüder. Gescliichle des hollandisclien Handels.

5 Slaatk. en Slaalhuish. jaarboekje. 1855.

6 Wild. Die Niederlande.
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rechtschapen Johan van Oldenbarneveld de stichting eener West-Indische

Compagnie, gedurende het twaalfjarig bestand tegen gehonden, nauwelijks

was hij als slachtoffer der binnenlandsche twisten gevallen , of voorberei-

dende maatregelen werden getroffen en in 1621 verleenden de Staten-Ge-

neraal, aan genoemde maatschappij, het monopolie van den handel op Amerika

en Afrika's westkust.

De omstandigheden , waaronder de W. I. Compagnie optrad , waren ge-

heel anders , dan die welke tot den bloei der O. I hadden meegewerkt.

Vond de laatste in O. I. een tamelijk ontwikkelde bevolking, met welke

terstond handelsbetrekkingen konden worden aangeknoopt, de eerste moest,

wilde het handelsverkeer bloeien
, beginnen met Europeesche volkplantingen

te stichten. Doch tegenover den grooten toevloed van gouddorstigen ,
die

van uit het Pyreneesche schiereiland de Nieuwe wereld overstroomden, kon

de kleine Nederlandsche republiek geen genoegzaam aantal kolonisten over-

zenden. De volkplantingen der Nederlanders bleven dan ook op een betrek-

kelijk, lagen trap staan en de veroveringen, die zij maakten, gingen spoedig

weder verloren.

Een andere oorzaak echter werkte hiertoe mede. Een belangrijk deel

van haar aanzienlijk kapitaal werd door de Compagnie gebruikt om kaper-

schepen uit te rusten, die jacht maakten op de rijke Spaansche zilvervloo-

ten. In dertien jaren tijds, rustte zij niet minder dan 800 kaperschepen uit,

die 545 vijandelijke bodems bemachtigden. Tegenover een uitgaaf van 45

bracht dit de Compagnie een ontvangst van 90 millioen gulden aan.

Maar deze inkomsten waren onzeker en hielden natuurlijk op, toen de

oorlog met Spanje eindigde. Toen bleef alleen de smokkelhandel op de

Zuid-Amerikaansche koloniën over. Een kans echter bestond nog. Een be-

langrijk deel van Brazilië was door de Nederlanders bemachtigd en de

veroveringen in die streken, waren slechts gestuit door het bestand, dat

tusschen het sedert 1640 vrijgeworden Portugal en Nederland geslo-

ten was.'

In dat veroverd gebied had men zich kunnen en moeten versterken en

Olinda had een tweede Batavia kunnen worden. Daartoe echter waren

belangrijke uitgaven noodig geweest en hiervan wilde de verwende en geld-

zuchtige Compagnie niet hooren. De stem van den wakkeren Joan Maurits

van Nassau was die eens roepende in. de woestijn. De goudsmid en de

timmerman, die den edelen Graaf opvolgden, handelden meer in den geest

der aandeelhouders , toen zij eenvoudig de wapenen en krijgsvoorraad te

gelde maakten en de vestingen sloopten.

De gevolgen bleven niet uit; de luister, die de Compagnie gedurende

eenigen tijd omstraald had, verbleekte en Brazilië ging op een smadelijke

wijze voor altijd verloren. Van dat oogenblik af, nam de Nederlandsche

vlag in de Westelijke zeeën een vrij nederige positie in. De W. I. Com-

pagnie sleepte nog tot in het jaar 1674, een kwijnend bestaan

voort.

Dan ook de O. I. compagnie — ofschoon op vrij wat steviger grondsla-

gen rustende — zou zich niet staande houden op het hooge standpunt, dat

zij zoo langen tijd innam. Al werkten ook andere redenen mede, de hoofd-

oorzaak van haren val is bij haar zelve te zoeken. Reeds vóór het mid-
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dender 18° eeuw, sloot zij elk jaar hare boeken, met een te kort van eeni-

ge millioenen. In plaats van de uitgaven naar evenredigheid te beperken,

ging zij , die niets had uit te deelen, desniettegenstaande met hare uit-

deelingen voort. Ten einde ze te kunnen doen , nam ze gelden op en

maakte schulden. Slechts in één opzicht was ze zuinig, daar namelijk,

waar het de bezoldiging harer ambtenaren betrof. Deze wisten zich echter

op andere wijze schadeloos te stellen. Een eerlijk ambtenaar werd uitzon-

dering en voor menigeen gingen de winsten, uit ongeoorloofde middelen

van bestaan voortvloeiende, het vaste inkomen ver te boven. Voorschot-

ten van de regeering— niet zonder grond van recht gevraagd — hielden haar

nog in stand , totdat zij de Republiek der Ver. Ned. in haren val

volgde. 1

Op den smadelijken ondergang der Compagnie volgde het verlies van al onze

koloniën. Dan gelukkig was dit niet het einde van de geschiedenis van Neder-

land als koloniale mogendheid. Al waren ook Ceilon en de kaap de Goede Hoop

voor altijd verloren
,

bij het herstel van zijn volksbestaan kreeg het zijn

overige koloniën terug. Van de wijze, waarop Nederland in onze eeuw, ^zijn

plichten als koloniale mogendheid vervulde , zullen we het een en ander

in het midden brengen , wanneer ter plaatse een uitvoeriger behandeling

van onzen Indischen Archipel volgen zal. Een paar uitspraken van vreem-

delingen willen we hier echter niet achterwege houden. Een Duitsch rei-

ziger spreekt aldus : »Ik herinner mij niet, ooit een Europeesche volkplan-

ting gezien te hebben, die in zulk een bloeienden toestand verkeerde als

Java. Zooveel is zeker, dat geen enkel volk het aanleggen van koloniën

beter verstaat dan het Nederlandsche." 2 Een Engelschman, die op dit punt

zeker niet van voorliefde beschuldigd worden kan
,
zegt van het cultuurstelsel

sprekende : »dat het Hollandsche systeem het beste is , dat gevolgd kan

worden, waar een Europeesche natie een bezitting heeft, die door een ar-

beidzaam, doch half barbaarsch volk bewoond wordt." 3

Keeren we na deze uitwijding tot Neêrlands handel terug. Ten gevolge

van de uitbreiding van de macht en den invloed in Indië, werd Amsterdam

de wereldmarkt voor Indische producten. Portugal werd op zijde gedron-

gen en de trotsche gevleugelde leeuw van Venetië kromp op eigen bodem,

sidderend terug, voor den pijlbundel der Zeven Provinciën.

Maar niet alleen naar de kusten van Indië stevenden de Hollandsche

koopvaarders. Niet ten onrechte noemden de Spanjaarden Nederland de

spin der Zeeën. Want in waarheid had het zijn draad gesponnen tot in

alle uiteinden van den oceaan. Polen en Pruisen leverden granen, Zwe-

den zijn koper
,

Portugal de handelsartikelen , die het zelve uit Brazilië

trok ; in Frankrijk hadden de Nederlanders den alleenhandel tot op de

troonsbestijging van Lodewijk XIV en Engelands handel werd eerst door de

acte van navigatie aan de Nederlandsche kooplieden onttrokken.

Docb niet alleen de zeehandel, ook die langs den Rijn was van het groot-

ste belang. In de 17e eeuw werd de waarde aan handelsartikelen, die

1 Wynne. Geschiedenis van't Vaderland.

2 R. Werner. Die Preuszische Expedilion nach China, Japau und Siam. Leipzig. 1868.

3 Money. How to manage a Colony. London. 1861.
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jaarlijks langs dezen stroom door de Nederlanders werden vervoerd op 100

millioen gulden begroot.

In 'tjaar 1670 werd {Je inhoud der gezamenlijke Europeesche vloot op

3000000 tonnen geschat. Daarvan kwamen voor de Republiek alleen ruim

900000 ton

Zoo was het in de eerste tijden na den Westphaalschen vrede , maar

't zou , 't kon zoo niet blijven. Ook in dit opzicht berustte de grootheid

der Eepubliek hoofdzakelijk op de achterlijkheid der overige Europeesche

volken. De laatste begonnen langzamerhand in te zien , welke stelling

ze in Europa hadden in te nemen en leerden van de Nederlanders hoe ze

rijk en machtig konden worden. Toen was de kleine Eepubliek niet langer

opgewassen tegen de macht van Frankrijk en Engeland
;

zij daalde meer

en meer van haar schitterend standpunt af en haren handel volgde haar

in haren val
,

gelijk ze met haren bloei was opgekomen.

Na het somber tijdperk der Fransche heerschappij bloeide ook Neêrlands

handel weer op en de miskende koning Willem I zag zijn krachtige po-

gingen in dezen, met een gewenschten uitslag bekroond. De Nederland-

sche Handelmaatschappij , ofschoon op eenigszins verouderden grondslag

rustende, droeg er het hare toe bij.

De statistiek over de laatste dertig jaren
,

wijst op steeds stijgende

cijfers.

In het vijfjarig tijdvak 1846—1850 werd voor een waarde van '266 mil-

lioen gulden ingevoerd, voor 212 millioen uitgevoerd. Van 1866—1870 waren

deze cijfers gestegen tot 578 en 481 millioen. Sedert dat jaar zijn

de algemeene in- en uitvoer niet nauwkeurig op te geven. In 1875

bedroeg de invoer tot verbruik 719 , de uitvoer uit het vrije verkeer

539 millioen gulden. Engeland, Duitschland en België zijn de staten,

waarmede het levendigste handelsverkeer plaats heeft 2
.

Omtrent de scheepvaartbeweging zij nog meegedeeld, dat in 1875 het

totaal der ingeklaarde zeeschepen 7484, met 2869000 tonnenlast beliep,

waarvan 2171 onder Nederlandsche vlag en 5313 onder andere vlaggen

voeren. Het getal der uitgeklaarde schepen beliep 5008 met 1878000 ton-

nenlast, waarvan 1849 onder Nederlandsche vlag.
3

Nog moeten we met een enkel woord melding maken van de zeer be-

langrijke binnenlandsche scheepvaartbeweging, langs de ontelbare menigte

rivieren, meren, vaarten en kanalen. Honderden van stoom- en zeilsche-

pen en schuiten onderhouden een bloeienden handel, tusschen de verschil-

lende deelen des lands en met de staten van Midden-Europa. Met verba-

zing laten de buitenlanders zich over de Nederlandsche schipperij uit. »De

schuiten," aldus spreekt de Amicis, «worden aan een zeer lang touw voort-

getrokken door een man, somtijds bijgestaan door een hond. Eenige wor-

den getrokken door een man, een vrouw en een jongen achter elkander,

met eene breede strook leder of zeildoek voor de borst, alle drie hangen

zoo voorover, dat men zich niet kan voorstellen, hoe het mogelijk is, dat

zij niet op den neus vallen. Andere schuiten worden slechts door een vrouw

1 Wild. Die Niederlande.

2 Staatk. en slaaih. jaarboekje 1877.

.3 14-
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getrokken
;

op sommige staat een vrouw aan 't roer met een kind aan

de borst en andere kinderen rondom haar, benevens een kat, een hond,

vogelkooien en bloempotten. Elders weer is de vrouw bezig kousen te

stoppen en tegelijk een wieg met den voet heên en weêr te schommelen

of maakt het eten klaar. Ginds weêr zit de gansche familie, met uitzon-

dering van dengene, die aan de lijn loopt in een kring te eten.

En zoo leven in Nederland duizende huisgezinnen, die geen andere wo-

ning hebben dan hun schuit. Een jonkman neemt eene vrouw, samen koo-

pen ze een schuit, installeeren zich er op en brengen daarmede hun waar

van de eene markt naar de andere. De kinderen worden op het water op-

gevoed. De schuit draagt hun geheelen inboedel, hun gansche hebben en

houden, hun verleden, hun heden en hun hoop voor de toekomst. Men werkt

en spaart en na verloop van eenige jaren verkoopt men de oude schuit

aan een ander huisgezin en koopt een nieuwe; of de oude is voor den zoon,

die er zijn vrouw op brengen zal, ook op een schuit opgevoed en op het

water voor het eerst ontmoet. En zoo gaat het leven van schuit op schuit,

van vaart op vaart, rustig en stil voort, gelijk het zwervende huis, waarin

het besloten is en het stille water waarop het drijft." 1

Die rijkdom aan waterwegen maakt een uitgebreid spoorwegnet min-

der noodzakelijk. Vandaar dan ook , dat Nederland in dat opzicht bij

België
,

Engeland en Duitschland achter staat. Toch bedroeg de geza-

menlijke lengte der lijnen in 1873, 1622 kilometers en ten gevolge van

den voorgenomen aanleg van staatswege, zal dit cijfer binnen weinige jaren,

een belangrijke verhooging ondergaan. De kosten van den aanleg zijn, uit den

aard der zaak, zeer hoog. De weinige stevigheid van den bodem veroorzaakt

een kostbaren onderbouw en alle materialen moeten van buiten af worden

aangevoerd. Bovendien vereischen de talrijke rivieren en. kanalen een me-

nigte bruggen , die des te kostbaarder worden , naarmate ze meer aan de

kracht des waters en den ijsgang bloot staan. Onder de reuzenwerken van

dezen aard
,

wijzen we op de brug te Kuilenburg , waarvan de spanning
,

wat lengte aangaat, alleen voor die van den Ohio bij Cincinnati onderdoet,

op de brug over den Moerdijk en op de viaduct te Botterdam, met de

daarmede verbonden spoorwegbrug over de Maas. Om eenig denkbeeld te

geven van de omvangrijkheid dier werken, deelen we mede, dat de kos-

ten van de laatstgenoemde — de werken door de stad bekostigd buiten

rekening gelaten — ruim 12 millioen gulden beloopen 2
.

Dergelijke cijfers spreken van welvaart en rijkdom en in werkelijkheid

verkeert Nederland , ten opzichte zijner financiën in gunstiger omstandigheden,

dan het meerendeel der overige Europeesche staten. Ofschoon de staatsschuld

vrij aanzienlijk is , is de draagkracht der natie niet alleen voldoende , om

een geregelde betaling der rente te waarborgen, maar is het zelfs mogelijk

geweest belangrijke sommen te amortiseeren
,
waarbij echter de voordeden

van het batig slot niet uit het oog verloren mogen worden. In de laatste

1 De Amicis. Nederland. Bldz. 90.

2 Craandijk en Schipperus. Wandeli ngeu .
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jaren weid de toestand iets minder gunstig , waartoe vooral de verwikke
-

lingen op Sumatra 't hare hebben bijgedragen.

9 Het totaal onzer nationale schuld vertegenwoordigt een cijfer van

ruim 900 millioen gulden (nominaal) , vereischende een jaarlijksche rente-

betaling van bijna 27 millioen. Sedert 1850 is geamortiseerd voor een

waarde van bijna 319 millioen , waardoor een jaarlijksche rente van bijna

10 millioen is bespaard.

Tusschen de inkomsten en uitgaven van den staat werd steeds het even -

wicht bewaard , zoodat tot voor korten tijd geen nieuwe leeningen noodig

waren. In de jaren 1866 tot 1876 wisselden beide 'af van 94 tot 120

millioen gulden x
.

Nederlands positie in Europa is , ten gevolge van geheel veranderde

omstandigheden, in den loop der tijden te eenenmale gewijzigd. Had het, in

vroegere eeuwen, een eerste stem in den Eaad der Mogendheden en oefende

het eenmaal op het lot van ons werelddeel een beslissenden invloed uit

,

die tijden zijn veranderd en ons vaderland is van zijn schitterend standpunt

afgedaald tot den rang van kleinere mogendheid. Niet langer is het de vraag,

hoe Nederland zich in Europa zal doen gelden, maar of het zich nog ver-

dedigen kan, tegen de groote machten, die het in zijn nabuurschap heeft.

Het stellen van deze vraag en dan nog wel op een flauwhartigen toon, is

misschien wat al te veel gewoonte geworden, al valt het dan ook niet te

betwijfelen, dat de overgroote meerderheid dier verstandige ? twijfelaars ter

verdediging zou toesnellen, zoo Neêrlands onafhankelijkheid werkelijk werd

aangerand. Trouwens binnen- en buitenlandsche deskundigen hebben die

vraag reeds toestemmend beantwoord, onder deze voorwaarde, dat het inunda-

tie-stelsel en de vestingwerken onzer betrekkelijk weinig uitgestrekte linie

van verdediging behoorlijk in orde zijn en een klein, doch goed geoefend

leger gereed staat, de verdediging op zich te nemen. 2

In hoeverre tegenwoordig aan deze vereischten voldaan is, staat niet aan

ons te beoordeelen. Niets belet ons echter den wensch uit te spreken, dat

ook in dit opzicht steeds grooteren vooruitgang te bespeuren zij.

Volgens de officieele opgave van 1 Juli 187 6, bestond het leger uit een

totaal van 1830 officieren en 55146 manschappen in werkelijken dienst.

De eerste ban der dienstdoende schutterij bestond op 1 Januari 1877

uit 41977 man. 3
Bij een onverhoedschen aanval zou er zeker op de werk-

zaamheid der schutterijen niet veel staat te maken zijn. We mogen dan

ook den wensch niet achterwege houden, dat een spoedige hérvorming van

dit corps plaats hebbe, opdat het werkelijk, onder de leiding van bekwame

officieren, een bolwerk te meer worde voor Nederlands onafhankelijk volks-

bestaan.

1 Staalk. en Slaalh. jaarboekje. i877.

4 Op dit punt zie men liet reeds aangehaalde oordeel van Kruse , dat van Wild en herinnere zich

ook hel oordeel van Napoleon I over Amsterdam als vesting. Onder de binnenlandsche schrij-

vers, noemen we vooral W. Hoogenboom. Een woord aan Neêrlands volk over de Verdedig-

baarheid van Nederland. Utrecht 1872.

3 Staatk. en ataath. jaarboekje 1877.
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De landmacht in N. I. is geheel van die van het moederland afgescheiden en

bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Het werfdepot is te Harderwijk geves-

tigd. Op 31 December 1875 bedroeg het totaal-cijfer voor het leger in

N. I. 34000 onderofficieren en manschappen en 1416 officieren l
.

De officieren, zoowel van het Nederlandsch als van het N. I. leger, wor-

den gedeeltelijk uit de corpsen getrokken
,
gedeeltelijk aan de Koninklijke

Militaire Academie te Breda gevormd. Zeker zal het beide legers ten goede

komen , zoo door de hervorming dier academie, een grooter aantal officieren

aldaar hunne opleiding genieten.

In 1875 beliep het totaal der uitgaven van het departement van oorlog

een som van ruim 20 millioen gulden.

Van meer belang dan de landmacht zijn de maritieme strijdkrachten van

onzen kleinen staat. De Nederlandsche zeemacht toch , vooral voor de

verdediging der kusten en voor den dienst in Nederlandsch Indië inge-

richt, bestond in 1877 uit 43 oorlogsbodems, met 5804 koppen bemand ;

het corps mariniers had een sterkte van 17 officieren en 1743 onderofficie-

ren en manschappen.

De uitgaven voor het departement van marine beliepen in 1875 een som

van ruim 12 1
/2 millioen gulden 2

.

De vrijheidszin , die den grondtrek vormt van het Nederlandsen volks-

karakter
,

spreekt zich uit in de staatsinstellingen en staatsinrichting.

Aan dien geest van onafhankelijkheid, meenen we 't voor een groot deel

te moeten toeschrijven , dat de grove gebreken in het staatsbestuur der

Vereenigde Provinciën , tot op den ondergang der Republiek
,
bestendigd

bleven. En al zijn dan ook de gebreken opgeheven
,
nog is in nagenoeg

geen enkelen staat, aan de onderdeelen — provinciën en steden -—zooveel

vrijheid en zelfstandigheid toegekend.

Maar. aan cle zucht tot vrijheid paart zich een bewonderenswaardige geest

van orde en gehoorzaamheid aan de wet. Vreemdelingen verbazen er zich

over, dat zij, bij gelegenheid van openbare feesten, de vroolijke menigte

door de straten onzer steden zien golven , zonder dat noemenswaardige

politiemacht aanwezig is. Zij roepen er wraak over , wanneer zij onze

openbare wandelplaatsen eenvoudig aan de zorg van het publiek zien aan-

bevolen en nog meer, wanneer zij ontdekken , dat die aanbeveling voor

hare beveiliging voldoende is. »En die zelfstandigheid"
,

zegt een Fransch

schrijver, »die bij openbare feesten en in de wandelplaatsen heerscht,

strekt zich over alles uit. Bijna nergens is de hand van den staat

zichtbaar" 3
.

Geheel in overeenstemming hiermede is de positie , die in Nederland

de Koning en de Koninklijke familie inneemt en die de Amicis op de vol-

gende wijze beschrijft

:

»De koning wordt in Nederland eigenlijk nog altijd meer als stadhouder

1 Staatk. en Siaath. jaarboekje. 1877.

2 id.

3 Esquiros. La Neerlamle. T. I. p, 72.
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dan als koning beschouwd. Er steekt in hem , zooals een Spaansch repu-

blikein van koning Amadeus zei : »de minst mogelijke hoeveelheid koning.''

De gevoelens, die het Nederlandsche volk voor de koninklijke familie koes-

tert
,

zijn minder die van devotie voor de familie van den monarch , dan

die van liefde voor het huis van Oranje , dat in al zijn roem en in al zijn

rampen heeft gedeeld , dat gedurende drie eeuwen , met zijn leven heeft

geleefd. Het land is in den grond republikeinsch en de monarchie is een

soort van gekroond presidentschap , zonder heerscherspracht. De koning

houdt redevoeringen op officieele maaltijden en bij openbare feesten, zijn

beide zonen hebben te Leiden gestudeerd , hun examen afgelegd en den

graad van Meester in de rechten verkregen.

Te 's Gravenhage laat de Kroonprins zich somtijds in de sociëteit zien,

spreekt er met zijn buren en wandelt met zijn kennissen door de straten.

In het Bosch zet de koningin (de Amicis schreef in 1875) zich somtijds

op een bank naast een arme vrouw neder. En men kan niet zeggen

,

dat ze zulks doen, zooals andere vorsten, om zich populair te maken.

Want het huis van Oranje kan geen populariteit winnen of verliezen
,

daar er onder dit volk, hoe republikeinsch ook van natuur en van verleden,

geen partij is , die de republiek wil. Omgekeerd houdt datzelfde volk
,

dat zijn Koning eert en liefheeft , dat bij feestelijke gelegenheden de paar-

den van zijn rijtuig afspant en eischt , dat ieder een Oranje-kokarde draagt

te zijner eer ,
— zich in gewone tijden, bitter weinig met hem en zijn

huis bezig. In den Haag kostte het mij vrij wat moeite , om te weten

te komen , welken rang de kroonprins in het leger bekleedde. Een van

de eerste boekhandelaars der stad , wien ik hiernaar vroeg , verwonderde

zich sterk over mijn nieuwsgierigheid en zeide mij , dat ik waarschijnlijk

in den ganschen Haag, geen honderd personen vinden zou, die mij daarop

zouden kunnen antwoorden" *.

Nederland is rijk aan groote , welvarende steden en bloeiende

dorpen. De meeste dier steden zijn van betrekkelijk jeugdigen datum,

wat haar in den regel gemakkelijk is aan te zien. Van daar

dan ook , dat over 't algemeen de Zuid-Nederlandsch (Belgische)

steden een veel grooter historische belangrijkheid hebben , dan die van

Noord-Nederland. De laatsten zijn veel minder schilderachtig, prozaïscher

en eentoniger dan de eerste. Daar vindt men den bouwstijl van verschil-

lende eeuwen vertegenwoordigd, hier heeft het meer den schijn, alsof alles

naar een model is gebouwd.

Merkwaardige gebouwen, zooals het Valkhof te Nijmegen, het Binnenhof

en de Gevangenpoort te 's Gravenhage, het Stadhuis te Middelburg ,
de Kan-

selarij te Leeuwarden , de St. Janskerk te 's Hertogenbosch , enz. zijn

spaarzaam in Nederland verspreid.

»Onze Hollandsche , d. i. *onze Noord-Nederlandsche steden," aldus

Craandijk , »hebben iets eigenaardigs , dat hen van de steden in het bui-

1 De Amicis. Nederland. Bldz. 97.
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tenland onderscheidt. De doorgaans smalle en hooge huizen van baksteen,

de levendige kleuren van het houtwerk aan deuren en vensters , aan ko-

zijnen en lijsten , de gevels, die dikwijls met trappen of in ronde bogen

en krullen uitloopen, de stoepen, die bij velen naar den ingang leiden ,
—

-

de talrijke grachten , die de steden doorsnijden en de menigte van bruggen,

die daarover heên zijn gelegd, — de steenen wallen, waarmee de grachten

zijn omzoomd en de boomen , die er langs zijn geplant ,
de bestrating

met keien in het midden en voetstraten van klinkers aan de beide zijden,

de ijzeren hekken , die de bizondere eigendommen van de openbare straat

afscheiden , dit een en ander vormt een geheel, waarop een gansch eigen-

aardige stempel is geplaatst. In bijna al onze steden vinden we die

hoofdtrekken terug en lang zal het duren , eer zij zijn uitgewischt , al

bracht de nieuwere smaak reeds talrijke veranderingen , al dreigt de Port-

landsche cement met doodsche eenvormigheid ; al vorderde het toenemend

verkeer den aanleg van trottoirs , die de stoepleuningen en hekken doen

verdwijnen ; al werd in het belang van gezondheid en ruimte
,
menig voor-

malige gracht in een straat herschapen." 1

Ook buitenlanders hebben dit geheel eenig karakter der Nederlandsche

steden opgemerkt. Zoo o. a. de Amicis , waar hij den eersten indruk

,

dien Botterdam op hem maakt , aldus weêrgeeft : » Wat straten , wat

huizen , wat een stad , wat een verwarring van nieuwe dingen voor een

vreemdeling ! Wat een vreemd schouwspel , zoo geheel verschillend van

al wat men in alle andere landen van Europa ziet l" 2

Doch al bestaat er tusschen de verschillende Nederlandsche steden een

groote overeenkomst, het ontbreekt ook niet aan verscheidenheid en afwis-

seling. Om van de kleinere plaatsen te zwijgen ,
— want het ligt vol-

strekt niet in ons plan , elke stad afzonderlijk te vermelden — wat ver-

schil tusschen de woelige bedrijvigheid van Rotterdam en de kalme rust

in 's Gravenhage's straten. En Amsterdam heeft even weinig van de eerste,

als van de laatste stad.

Het bestek van ons werk gedoogt niet , dat we ons met eene beschrijving

der afzonderlijke steden bezig houden. Gaarne zouden wij anders verwijlen

in de krachtige
,
energieke Kottestad , in het deftige en degelijke Amster-

dam en in het schoone 's Gravenhage , de minst Hollandsche stad van alle

Hollandsche steden ; in het kalme Delft , de waardige laatste rustplaats

onzer vorsten , in Noord-Hollands bloemenstad en het aan historische her-

inneringen zoo rijke Utrecht. Of we bezochten de doode steden der Zuider-

zee en de welvarende plaatsen in onze Noordelijke provinciën. Gaarne ook

stelden wij de vroolijke dorpen der alluviale streken
,
tegenover het som-

ber en gedrukt voorkomen der dorpen in het O. van het Vaderland.

We eindigen dan onze beknopte schets van Nederland, 'tls niet meer

wat het eenmaal was , maar al heeft het dan ook datgene verloren , wat een

natie doet schitteren, dat wat een volk gelukkig maakt heeft het behouden

.

1 Craandijk en Schipperns. Wandelingen. 1877. BIdz. 132.

2 De Amicis. Nederland Bldz. 28.
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Andere natiën mogen meer invloed uitoefenen op het lot der wereld
,

weinige kunnen zich met dezen kleinen staat vergelijken ten opzichte van

volksvrijheid
,
volksontwikkeling en volkswelvaart , die door wijze instel-

lingen en eendrachtige samenwerking worden beschermd , in stand ge-

houden en bevorderd.

Moge Nederland dan steeds voortgaan op den ingeslagen weg! Neêr-

lands volk blijve getrouw aan zijn schitterend verleden en verloochene zijn

krachtig bestaan, zijn godsdienstigen zin
,

zijn innige vadei-landsliefde niet

!

En al mocht het dan zelfs — wat God verhoede ! — in den schoot dei-

toekomst verborgen liggen , dat ons vaderland uit de rij der Europeesche

staten werd uitgewischt, Nederlands nationaliteit zal niet gebroken worden
,

maar blijven voortleven , om tot in lengte van eeuwen te getuigen, tegen

het ruw geweld, waarmede meer en meer de gewetenlooze theorie »Macht

boven recht" wordt in toepassing gebracht !

Tusschen de mondingen van den Minho en de Guadiana strekt Portugal

zich, als eene smalle strook, over een lengte van 520 kilometers, langs den

Atlantischen oceaan uit. Zijn oppervlakte bedraagt 93000 Km.
;

zijn

bevolking ongeveer 4000000 zielen. De Portugeezen evenwel beschouwen,

zoowel de Azoren als de Madeira-groep — en eerstgenoemde althans

zeer te recht — , als behoorende tot Europa. In dat geval stijgt het zie-

lental van het rijk in Europa tot 4400000.

Slechts bij uitzondering verdwaalt een reiziger , zoo niet een bepaald

doel hem daar henen voert, in dezen uithoek van Europa , die toch zooveel

schoons bevat. Wel is, in den gewonen zin van het woord, Portugal geen

dankbaar land voor den reiziger, want het biedt slechts weinig zoogenaamd

»schoone punten" aan. Maar toch , de hoofdstad nog daargelaten
,

zijn

steden als het handeldrijvende Oporto en de akademie-stad Coïmbra, plaat-

sen als het klooster Mafra, het Portugeesch Escorial, het Koninklijk lustslot

Cintra en het beroemde Bernardiner klooster Alcobaga nog wel de moeite

van een bezoek waard.

Over 't algemeen echter heeft het landschap een eentonig voorkomen. In

de laagvlakten ziet het oog slechts een aaneenschakeling van bouwlanden
,

hier en daar door kleine boschjes afgebroken, doch alleen langs de rivie-
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ren worden weelderige grasvelden, door zwaar houtgewas begrensd. Toch

verzekert, ons Latouche , dat men bij een reis door Portugal , vaak in den

waan komt , dat men zich in Arcadië bevindt. Hiertoe werken niet alleen

mede de schilderachtige
,

landelijke tooneelen en de achter dicht geboomte

verscholen wijnhuizen , waar de beker lustig rondgaat , maar vooral het

welluidend beurtgezang , door de landlieden met heldere stemmen aange-

heven. 1

Schooner echter dan het landschap zijn , zooals we reeds zeiden , som-

mige der Portugeesche steden en onder deze staat de hoofdstad boven

aan, die wat ligging aangaat, zich met Constantinopel , Palermo
,
Napels

en Genua meten kan.

Is reeds de aanblik van den machtigen Taag , die bij zijn monding een

zeeboezem gelijkt , indrukwekkend , deze wordt nog verhoogd , wanneer

er in dit grootsch tooneel leven en beweging komt , wanneer een dier

reusachtige gevaarten, dikke zwarte rookwolken uitstootend, statig de baren

klieft, om zich op den oceaan, uit het oog te verliezen. Maar vooral dan

is de indruk overweldigend , wanneer men , op het dek van een dier boo-

ten staande, het panorama rechts en links ziet voorbijglijden, om met een

stommen afscheidsgroet te verdwijnen. Voor de laatste maal rust de blik

op de trotsche hoofdstad van Lusitanië
,
op hare heuvels en dalen met ver-

blindend witte huizen, op haar burchten, kloosters en kerken , die zich op

de toppen dier heuvels verheffen. Al treden ook dan de sporen van verval

en verwaarloozing maar al te duidelijk aan het licht , dat behoort nu een-

maal bij de steden en landschappen van het Z. en hier, waar de natuur

zoo weelderig is , ziet zeKs dit gebrek er heel wat minder afzichtelijk uit

,

dan in het karige en ruwe Noorden.

Daar strekt zich onafzienbaar ver de blauwe golf van den Taag uit.

Een ontelbare menigte zeeschepen en stoombooten deelen er leven aan

mede. Aan de linkerzijde wordt de golf begrensd door de , met kleine

dalen doorsneden , steile kalksteenrotsen van Almada ; aan den rechteroever

verheft zich Belem , met zijn overoude kathedraal en zijn stevigen , vier-

kanten toren , die den ingang van Lissabons haven beschermt. Achter

den golvenclen Noordelijken oever van den Taag
,

stijgen de fiere toppen

van den Serra d'Estrella op. In een onafgebroken rij strekken zij zich

uit van af de Peninha tot aan de Pena, het statige, in Moorschen stijl op-

getrokken slot, dat de kruin van een der hoogste toppen der Serra d'Es-

trella kroont.

De menigte schepen, die de stoomboot voorbij snelt , vertoont zich lang-

zamerhand als een verwarde massa ; de omtrekken der meer en meer op

den achtergrond tredende stad worden flauwer ; weldra neemt het oog

nog met moeite, de meest uitstekende gebouwen waar — het kasteel van

San Jago , de koepelkerk van Coracao de Jesas , de voor korten tijd op-

gerichte sterrewacht, in het olijtbosch van den Tapada en het Konink-

lijk slot te Belem. Eindelijk verdwijnt alles achter den gezichteinder, al

blijft ook de machtige indruk, dien de grootsche hoofdstad op het gemoed

achterlaat.
2

1 John Lniouche. Travel? in Portugal. London 1878. 80

2 Ausland 1876. no. 20 S. 501—502.
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Waarschijnlijk gaat Lissabon, dat nu reeds 210000 inwoners telt, een

scboone toekomst te gemoet, wanneer ook voor deze streken den tijd vaneen

flink spoorweg- en telegrafennet zal zijn aangebroken. Al moge bet ook niet in

de toekomst liggen, dat bet zijn plaats als eerste Europeescbe handelshaven

herneme
,

zijn ligging op een der meest Westelijke punten van ons wereld-

deel
,
wijst het als van zelve aan, als een der belangrijkste verkeerpunten

met andere deelen der aarde.

De bevolking van Portugal onderscheidt zich, in meer dan een opzicht,

van die van Spanje, 't Best komt dit verschil uit in de grensplaatsen.

Zoo ligt b. v. de Spaansche stad Tuy op nauwelijks een steenworp afstand

van het Portugeesche Valenca , dat zich op den linkeroever der grensrivier,

de Minho verheft. En toch onderscheiden zich de inwoners dier beide

steden door hun kleederdracht , zeden en gewoonten niet minder van elk-

ander, dan die van Calais en Dover. Zelfs bestaat er tusschen beide plaatsen

geenerlei verkeer en huwelijken tusschen de bewoners dier steden komen

bijna nooit voor.

De Spanjaarden zien min of meer uit de hoogte op hun naburen neder,

als op een ondergeschikt ras. Toch weifelt een Engelsch reiziger van

den nieuweren tijd geen oogenblik , om aan de Portugeezen den voor-

rang toe te kennen , zoowel wat aangaat hun lichamelijke ontwikkeling

en vormen , als hun uiterlijke wellevendheid.

Wat intellectueele ontwikkeling aangaat, staan zij echter beneden de

Spanjaarden en dat zegt heel wat. Inderdaad vertoonen zij in vele opzich-

ten een achterlijkheid , die verbazing wekt. Zoo , om iets te noemen in de

werktuigen , die zij voor den landbouw gebruiken. Hun ossenkarren zijn

nog een erfdeel der Eomeinsche overheersching en hun ploeg is niets an-

ders , dan een kromgebogen stuk hout , dat de aarde slechts even omwoelt

en gemakkelijk op den schouder gedragen kan worden. Aan de andere

zijde hebben ook de Mooren de sporen van hun kunstzin en schoonheids-

gevoel achtergelaten. De jukken der ossen zijn versierd met afbeeldingen,

die ontegenzeggelijk van Moorschen oorsprong zijn. En ook de gouden sie-

raden
,

ja zelfs het schoeisel dragen dit zelfde Oostersche karakter.

In de steden onderscheidt zich de middenstand, op alles behalve voor-

deelige wijze, van de eenvoudige en werkzame plattelandsbevolking. In de

grootere landsteden vindt men geheele straten met heerenhuizingen, wier bewo-

ners juist geld genoeg hebben, om zonder werken te kunnen blijven leven en

jaar uit jaar in, een plantenleven te leiden. Trouwens dat leven is niet duur.

Een groot huis, met een flinken moestuin er achter , met gewitte muren

en vloeren zonder tapijten . een twaalftal houten stoelen en een paar ruwe

tafels — ziedaar alles wat noodig is. Geen haard of kachel , 't zij in

woon- of slaapkamer
,
geen gordijnen

,
geen tafelkleeden, geen schilderijen

of spiegels , geen vazen of uurwerken
,

geen boeken , couranten of tijd-

schriften — kortom niets van die duizenderlei kleinigheden , die ons een

onmisbare behoefte geworden zijn en onze huizen hun gezelligheid bijzet-

ten, worden er gevonden. Het ontbreken van al die geriefelijkheden karak-

teriseert op treurige wijze, de levenswijze van den middenstand in Portugal.

De vrouwen dooden haar tijd met naaien, babbelen, 't aanhooren van de mis

en door uren lang op straat te zitten kijken. Laat men den kerkgang
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buiten rekening , dan vertoont zich een Portugeesche vrouw bijna nooit op

straat.

De mannen slenteren rond tusschen de kramen en winkels , rooken on-

noemelijk veel cigarettes en doen 's namiddags een dutje. Schijnt de zon,

dan staan ze bij groepen op de hoeken der straten, allen met een zonne-

scherm gewapend. In den winter werpen zij een swahl om de schouders,

gevouwen in den vorm van een driehoek , zooals die hier te lande door de

dames gedragen wordt. Dat is nu eenmaal de mode en daar houden zij

zich aan , hoezeer ook de Spanjaarden daarmede den draak mogen steken.

Tets nieuws is er in de steden nooit. Ontdekt men een paar mannen, die

met veel vuur een schijnbaar ernstig gesprek voeren , men kan er zeker

van zijn, dat het onderwerp daarvan , dat hen in verrukking bracht of van

verontwaardiging deed gloeien
,
hoogstens de prijs is van een pond tabak.

Zij kunnen zelfs niet denken of praten over modes , om de eenvoudige

reden , dat die nooit veranderen, want jong en oud kleedt zich eveneens.

Alleen kenmerken zich de jonge mannen, door het dragen van onbegrijpe-

lijk nauwe schoenen , die hen in 't gaan niet weinig bemoeilijken.

Behalve deze liefhebberij houden zij er nog een andere op na. Zij be-

oefenen ook de liefde , echter onder den onschuldigsten vorm , waaronder

ze ooit beoefend kan worden , want zelfs de strengste en stijfste gouver-

nante kan zich bij zulk een verliefdheid kalm nederleggen. Die dandie's

toch geven van hun hartstocht alleen daardoor blijk , dat zij zich uren

lang vastplanten voor het huis der aangebedene , in de hoop , dat deze

bij toeval — en dit gebeurt licht — eens uit het raam zal kijken. En hier-

mede hebben zij hun plicht volbracht en aan den inspraak des harten voldaan.

Den luien winkelier is het schijnbaar onverschillig of hij iets verkoopt of

niet. Maar hij gevoelt zich gestreeld , wanneer men hem »umy fino''

noemt , wat zooveel wil zeggen , als dat hij slag heeft cle menschen beet

te nemen.

De plattelandsbewoners van Portugal onderscheiden zich allen door een

zekere hoffelijkheid en goedhartigheid , maar vertoonen tevens in cle uitoefe-

ning van hun bedrijf een groote mate van traagheid.

Intusschen is het niet te loochenen , dat ridderlijkheid een algemeene

trek van het Portugeesch volkskarakter is. En ofschoon de Portugeezen

niet alleen vroom , maar ook in hooge mate bijgeloovig zijn
,
loopen zij

toch niet meer in die mate aan den leiband der priesters, als dat vroeger

het geval was.

De bedelarij neemt steeds grooter afmetingen aan en schijnt inderdaad

een volkshartstocht geworden te zijn.

In Portugal bestaan een tal van beleefdheidsvormen, die met de grootste

stiptheid in acht genomen worden, 't Gaat daar niet , zooals in Spanje

waar de titel van »Uwe Genade" — V. TJsted — aan ieder die wat op-

voeding genoten heeft
,

gegeven wordt. De straatjongen moge met zijn

»Uwe Genade" en »Uw Edelgeborene" even mild zijn als met zijn grove

scheldwoorden ; er bestaan in werkelijkheid vier verschillende titels en van

de laagste tot de hoogste sport van de maatschappelijke ladder, zijn de

eerbewijzen en benamingen, waarop ieder aanspraak heeft door het gebruik

nauwkeurig bepaald.



176

Zoowel de groote behoeften der priesters, als de aanleg van koninklijke

paleizen en lusthoven in het woeste Marfa , hebben Portugal uitgeput.

De overwegende invloed der Britten , die o. a. nagenoeg den geheelen

Portugeeschen handel en de weinig beteekenende nijverheid in handen hebben, is

niet geschikt om hierin verandering te brengen. Toch komen in denlaatsten tijd

eenige gunstige verschijnselen voor. Hier en daar zijn spoorwegen aangelegd,

maar de straatwegen , die tot deze leiden moeten, ontbreken grootendeels.

De nijverheid — ofschoon nog steeds van geringe beteekenis — heeft zich

toch een weinig ontwikkeld en in de steden zijn tal van verbeteringen
,

veelal ook uit een sanitair oogpunt, aangebracht. Als een minder gunstig

teeken mag men het beschouwen, dat hier in 't W. van ons werelddeel

,

in' de eenzame bergstreken nog wolven , vossen en wilde geiten voor-

komen.

Gelukkig echter verloochent Portugal zijn oude zucht tot onafhankelijk-

heid niet, waardoor het voor een al te innige pereeniging met het onge-

lukkig Spanje bewaard blijft.

Nagenoeg alle bewoners van Portugal zijn Eoomsch-Katholiek. 't Land

bevat zes provinciën (Minho , Tras-os- Montes , Beira , Estramadura

Alemtejo en Algarvie) ; deze zijn weder onderverdeeld in 17 distrikten.

De regeringsvorm is constitutioneel-monarcbaal. De Koning heeft

de uitvoerende macht en deelt de wetgevende met de Cortes. De

laatste zijn verdeeld in een kamer der pairs, ten getale van 103, die dooi-

den koning voor hun leven worden benoemd en een kamer van volks-

vertegenwoordigers , bestaande uit 156 leden , die rechtstreeks door het

volk worden verkozen , voor een tijdperk van vier jaren.

Bij de beschrijving van Nederland hebben we reeds gewezen op het diep

verval van Portugal als koloniale mogendheid. Zijn tegenwoordige bui-

tenlandsche bezittingen bepalen zich tot Goa en Dia op de kust van

Malabar , het eiland Macao , de oostelijke helft van het Oost-Indische-

eiland Timor en eenige verwaarloosde posten in Afrika.

Het leger bestaat in vredestijd uit 40000, in tijd van oorlog uit 70000

man ; de oorlogsvloot telt ongeveer 40 bodems met 300 koppen bemand.

HET KONINGRIJK SPANJE.

Dit koningrijk neemt het grootste gedeelte van het Pyreneesch schier-

eiland in en overtreft Portugal 5
1

/2 maal in grootte en 4 maal in aantal
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bewoners. De eerste toch wordt geschat op 9200 D. Gr. M. , de bevol-

king op nagenoeg 17000000 zielen.

Ook hier wordt bijna geen andere godsdienst beleden dan de Roomsch-

Katholieke. Wel bestaan hier en daar Protestantsche gemeenten , doch

deze zijn van te weinig beteekenis , dan dat zij eenigen invloed op het

volk zouden kunnen uitoefenen.

De regeringsvorm in Spanje is constitutioneel- monarchaal. In 1868

werd de koninklijke waardigheid afgeschaft en sedert vertoonde het land een

beeld van wanorde en regeringloosheid
, zooals we dat elders, bijna alleen

in de Middeleeuwen
, aantreffen. Eerst sedert korten tijd is Spanje weer

onder den schepter der Bourbons gekomen.

In dat tijdperk speelde natuurlijk het leger een belangrijke rol. In

vredestijd is het 80000 man sterk , doch door de oproeping der reserve

en der miliciens, stijgt dit cijfer tot 216000, de troepen, die in de kolo-

niën liggen, er buiten gelaten. De vloot bestaat uit 132 stoomschepen
,

met ongeveer 14000 koppen bemand.

Met hun Noordelijke naburen, de Franschen, hebben de Spanjaarden dit

gemeen, dat in meer dan een opzicht, hun karakter voor den vreemdeling

te eenenmale ondoorgrondelijk is. Zoo kunnen wij b. v. wanneer 't de eene

of andere staatkundige aangelegenheid geldt, onmogelijk uit bepaalde

praemissen vaststellen, wat deze volken doen zullen
;

wij kunnen dat niet

,

omdat hun wijze van denken en oordeelen geheel en al van de onze verschilt.

Een ander punt van overeenkomst tusschen Frankrijk en Spanje vinden we

in de groote verscheidenheid van volksstammen, die beider gebied bewonen

en zich door een verschillenden tongval van elkander onderscheiden.

Het onderscheid tusschen Cataloniërs, Castilianen en Basken is niet minder

groot, dan dat tusschen de bewoners van het Noorden van Frankrijk , van

Bretagne en van Provence.

Maar terwijl in Frankrijk het volk diep doordrongen is van het denk-

beeld van nationale eenheid , bestaat in Spanje tusschen de verschillende

volksstammen een scherpe afscheiding. Al laat men ook Portugal buiten

rekening , dan nog vertoont het Pyreneesche schiereiland een bonte staal-

kaart der meest uiteenloopende volkskarakters. De verticale vorm van

het land , dat door een aantal hooge bergketenen in hoog- en laagvlakten

wordt verdeeld , werkte het ontstaan en het voortduren van dat onder-

scheid in de hand. De bezwaren, die de bevestiging van eenigen toestand

in Spanje in den weg staan , worden uit dit verschijnsel gereedelijk ver-

klaard. Elk afzonderlijk gewest van Spanje verlangt een afzonderlijken

regeringsvorm en slechts die regenten , die dit steeds nauwgezet in het

oog houden, hebben kans op een gelukkig en roemrijk bestuur.

Onder al die Spaansche stammen bezitten de Andalusiërs ontegen-

zeggelijk het beste karakter. Zij zijn als 't ware, wandelende getuigen

tegen de beschuldiging van listigheid
,

dweep- en wraakzucht, die in

andere landen van Europa, aan de Spanjaarden worden ten laste gelegd.

De Andalusiër is veel te vroolijk om listig, veel te goedhartig om wraak-

zuchtig, veel te gelukkig en voldaan om dweepziek te zijn. De altijd

heldere hemel , de aangename zoele lucht, de vruchtbare bodem tusschen

de Siërra Morena en de Zuidkust van Spanje noodigen als van zelve uit>

12
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om het leven te genieten. De gelukkige gemoedsstemming, die onder deze

omstandigheden niet kan uitblijven, wordt noch door scherpe winterkoude,

noch door te groote zomerhitte, ook maar voor een enkelen dag verstoord.

Aanhoudend brengen de van den Siërra Nevada afdalende koeltjes, verfiïssching

aan
;
nergens vindt men de wedergade van het klimaat , dat men aan de

oevers van den Guadalquivir geniet.

De Andalusiër is dan ook , veel meer dan ieder ander , tevreden met

zich zelve , met zijn God en met zijn omgeving en die tevredenheid

spreekt zich in zijn geheele wezen uit. Een zekere bewustheid van eigen

voortreffelijkheid blijkt uit al zijn doen en laten. Hij tooit zich gaarne

met fraaie kleederen
,

hij koketteert met de vrouwen , doch zijn eigenliefde

is zoo naïf , dat ze volstrekt niet hinderlijk is ; ze maakt hem noch opge-

blazen , noch onbeschoft. Integendeel , daar hij overtuigd is het uitne-

mendste schepsel onder de zon te zijn , doet hij altijd zijn best zich van

de gunstigste zijde te laten zien. Hij is beleefd, voorkomend, hulpvaardig^

innemend in zijn spreken en overtreft zelfs den Franschman, in den om-

gang met het vrouwelijk geslacht. Luchthartigheid en levenslust ver-

toonen zich bij hem, onder den meest aantrekkelijken vorm en spreken ook

uit het voorkomen zijner steden en dorpen. Treden wij Sevilla, Andalusië's

hoofdstad binnen en 't valt ons terstond in het oog. Sevilla heeft een

zeer bescheiden aanzien ; zelfs die prachtige gebouwen , die Brentana

in zijn lied »Naar Sevilla" vermeldt, bestaan alleen in de ver-

beelding. Maar wat den bezoeker terstond op moet vallen is dit , dat

ieder tevreden is met zijn lot , dat in aller gemoed eene vroolijke, feeste-

lijke stemming heerscht, die ook op den vreemdeling aanstekelijk werkt.

Eeeds de bouworde der huizen heeft iets zeer eigenaardigs en geeft de

stad een prettig voorkomen. Zooals men weet, leggen de Oosterlingen zich

vooral toe op de versiering der voorhoven , die ze met koele zuilengan-

gen omgeven en door het aanbrengen van een rijkelijken bloementooi en

van sierlijke fonteinen, in kleine paradijzen trachten te herscheppen. En
toen de Christenen zich weder meester maakten van Sevilla, bevielen hun die

rijk getooide »patios" zoozeer, dat zij er niet aan dachten, hierin verande-

ring te brengen. Bovendien bleven zij getrouw aan hunne gewoonte, om
voor elk venster van het huis, een balkon aan te brengen. Zij vereenigden

beide bouworden zoodanig , dat de ramen aan de straat en die , welke

op de in Moorschen trant aangelegde binnenplaats uitzien, met elkaar

correspondeeren, zoodat de voorbijganger van uit de straat, door het geheele

huis, tot op die binnenplaats zien kan. Het inkijken naar binnen wordt

bovendien niet, zooals ten onzent, als iets onbehoorlijks beschouwd ;. integen-

deel, de vroolijke bewoner van dit glazen huis heeft er niets tegen , dat

men hem in zijn onveranderlijk opgeruimde stemming bespiedt. In die

huizen , die door meer dan een gezin bewoond worden
, hebben alle be-

woners het zelfde recht op den Patios, met zijn fonteinen
,
zijn frissche lucht

en bekoorlijken bloementooi.

Eeeds ten tijde der Romeinen, gingen de bewoners van Baetica , het te-

genwoordig Andalusië , voor de beste dansers door. Toen had in dit

opzicht, inzonderheid de stad Cadix een grooten naam. Thans vindt het

in Sevilla en Malaga waardige mededingers.
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Tusschen de beide laatstgenoemde steden bestaat veel overeenkomst
,

alleen is Malaga veel kleiner. In een Spaansch volkslied heet deze stad
,

»de verblijfplaats der eeuwige lente ," terwijl het meer beroemde Granada

»een treurende koningin" genoemd wordt. Granada heeft een grootsch
,

Malaga daarentegen een veel aantrekkelijker voorkomen en Sevilla munt,

in dat laatste opzicht, boven deze beide en alle andere steden van Anda-

lusië uit.

De heerlijke schoonheid , waarmede de natuur Andalusië heeft getooid
,

de blijde levenslust , die zijn bevolking door de aderen stroomt , hebben,

ten gevolge , dat de Andalusiër een bepaalden afkeer van den krijgsdienst

heeft. Het leven komt hem veel te schoon voor , dan dat hij het voor

een, hem van regeeringswege opgedrongen idéé , in de waagschaal zou

willen stellen en de aarde biedt hem te veel goeds , dan dat hij er

zoo gemakkelijk van zou kunnen scheiden. Daarenboven heeft de Anda-

lusiër dit met den Napolitaan gemeen , dat zijn lichaam wel door schoone

vormen , maar niet door pbysieke kracht uitmunt. Al loopt er ook een

enkele onder , die neiging gevoelt voor den krijgsdienst , dan is hij nog

niet in staat, de daaraan verbonden vermoeienissen te verdragen.

Onder de overige Spanjaarden is de meest bekende stam , die der Cas-

tilianen , welke zich ongunstig onderscheidt van de Andalusiërs. De stijve

en op het punt van etiquette nauwgezette Hidalgo, de nonchalante , doch

trage caballero en de trotsche , maar kale Eamedo de Calibuados zijn

echte Castiliaansche typen. Evenals de Andalusiër is ook de Castiliaan

bizonder ingenomen met zich zelve , maar waar de eerste door deze

eigenschap genoopt wordt, zich zoo gunstig mogelijk voor te doen , streeft

de laatste er slechts naar om zijn overwicht te doen gevoelen. Of hij een

goeden indruk maakt of niet , dat is hem onverschillig , als men slechts

tegen hem opziet.

Verder is rust , volmaakte rust het einddoel van al zijn streven. Ook

de Andalusiër schuwt den arbeid , maar haakt met des te meer vuur naar

de genoegens des levens. Als een echt epicurist vermijdt hij den arbeid

uit beginsel , de Castiliaan daarentegen , ten gevolge van een Stoïcijnsche

behoefte aan een onbewogen gemoedsstemming en ongestoord gemak. Met

de meeste Eomanen heeft hij dit gemeen , dat hij — door bepaalde be-

hoefte tot werken gedwongen — liefst maar zoo spoedig mogelijk, zooveel

verdient , dat hij zich aan de zoo zeer gewenschte rust kan overgeven.

Hij stelt zich dan . veelal ten doel , het verkrijgen van een vooruit be-

paalde som , om zich daarna met den grootsten ernst, op een volstrekt

nietsdoen toe te leggen. Zelden echter houdt hij het zoolang uit , want

in den strijd des levens , stelt hij zijn ideaal , dat toch al vrij beperkt is,

steeds minder hoog. De deugd van tevredenheid met zijn lot , wordt door

hem gemakkelijk overdreven en zoolang hij kans ziet om — hoe schraal

dan ook — rond te komen , steekt hij liefst geen vinger uit.

Veel vlijtiger en volhardender zijn de bewoners van Spanje' s Noordkust,

de Galliciërs , Asturiërs en Dasken. Zij hebben alle den naam van zeer

werkzaam te zijn ; doch de richting, waarin die werkzaamheid zich uit

,

loopt bij alle drie uiteen. De eerste leenen zich tot alle mogelijke diensten,

als daglooners
,

ezeldrijvers , huisknechten en handwerkslieden. De As-
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,

terwijl de Basken — die met de Cas-

tilianen hierin overeenkomen , dat ze veel te trotsch zijn om anderen te

dienen , als boeren en pachters door de wereld trachten te komen. Zij

zijn in hooge mate volhardend , zoo zelfs, dat deze eigenschap maar al te

vaak in stijfhoofdigheid overgaat, waardoor ze geheel onhandelbaar worden.

De Asturiërs daarentegen zijn de zachtste en volgzaamste bewoners van

Spanje en waar zij als bedienden werkzaam zijn, munten zij uit door trouw

en gehechtheid.

't Werkzaamst van allen zijn de Galliciërs — de Gallego's. Zij hebben

evenveel van den Italiaan als van den Zwitser. Met den Zwitser heeft de

Galliciër in zooverre overeenkomst , dat ook hij een zoon der bergen is
,

zijn onderhoud in den vreemde zoeken moet en met roerende gehechtheid,

tot zijn bergen wederkeert, zoodra hij naar zijne meening, genoeg verdiend

heeft, om in zijn behoeften te voorzien. Niet zelden echter en dit heeft

hij met den Italiaan gemeen, rekt hij zijn verblijf in den vreemde en stelt

zich met het bereiken van zijn voorgenomen doel niet tevreden.

De bewoners van het voormalig koningrijk Aragon hebben zich, van de

vroegste tijden af, onderscheiden door een groote mate van ondernemings-

geest en zucht tot onafhankelijkheid. De eigenlijke Aragoneezen , de Ca-

taloniërs en de bewoners van Valencia bezaten alle die eigenschappen in

de hoogste mate , ofschoon zij ze niet altijd op de zelfde wijze, aan den dag

legden. De laatste staan onder de Spanjaarden in een kwaden reuk ; onder

hen komen dan ook de meeste tooneelen van bloeddorst en wraakzucht

voor. De Aragoneezen waren vroeger altijd in de hoogste mate naijverig

op hun staatkundige rechten en duldden op dat punt, geen ingrijpen van

de zijde der koningen. Ook de Cataloniërs erkenden niet dan met tegen-

zin de macht, eerst van de koningen van Aragon, later van de Spaansche

vorsten. Bij eiken strijd over de troonopvolging
,

bij elke omwenteling

stonden de Cataloniërs steeds lijnrecht tegenover de regeering te Madrid.

Wat de Basken aangaat
,

zij verloochenden hun zin voor onafhankelijkheid

in den laatsten Carlisten-oorlog.

Inzonderheid de Castilianen , de Galliciërs en de Aragoneezen zijn dap-

per en krijgshaftig. Bij hen kan nog het gemakkelijkst de tucht gehand-

haafd worden. Wat ondernemingsgeest aangaat staan , zooals we reeds

zeiden, de Basken bovenaan. Ook de Cataloniërs doen in dapperheid, voor

genoemde stammen niet onder. Maar noch Basken , noch Cataloniërs
,

noch Navareezen kunnen zich op den duur, aan de krijgstucht onder-

werpen , zoodat ze hoogstens in guerilla-oorlogen te gebruiken zijn. Bij

de verdediging van vestingen komt de moed der Spanjaarden 't schitte-

rendst uit.
1

De bewoners van de Balearen en Pithijusen , die van verschillende vol-

ken afstammen , hebben een bepaalden afkeer van de Castilianen , doch

daarentegen veel overeenkomst met de bewoners van Valencia en Catalonië.

Hun taal 1 is , even als die der laatstgenoemden een tak van het

limosenisch dialect, dat in de Middeleeuwen zeer verbreid was, Zij kan

bogen op een tamelijk rijke letterkunde ; inzonderheid de poësie, wordt nog

1 Di\ A. vou Geibel. Spanisclie Volkscaiactere. Ausland 187a. No. 1. S 18—22.
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steeds met zorg beoefend. Deze taal wordt, ook onder de hoogere standen,

nog altijd gesproken. Op de lagere scholen wordt het onderwijs in deze taal

gegeven en ook in de kerken wordt zij gebruikt. De officieele taal , die

b. v. bij de rechtbanken wordt gebezigd, is het Castiliaansch.

Mahon , de hoofdstad der Balearen , heeft een Zuidelijk, geen Spaansch

voorkomen. De met groene jalousiën behangen vensters en de afwezig-

heid der balkons getuigen van den invloed der Engelschen. De bewoners

worden geroemd als voorkomend , minzaam
,

goedhartig en eerlijk. De

huizen worden nooit gesloten ; diefstallen behooren tot de hooge zeld-

zaamheden. Voor de bewoners zijn deze kleine eilanden de schoonste

plek gronds der geheele aarde. Zij zouden niets liever zien , clan dat zij

staatkundig onafhankelijk waren.

Al de genoemde volksstammen behooren tot de Arische of Indo-ger-

maansche volkerengroep. Slechts de Basken , die aan beide zijden van de

Pyreneeën
,

gedeeltelijk in Spanje
,

gedeeltelijk in Frankrijk wonen , ma-

ken hierop een uitzondering. Uit een ethnologisch oogpunt, vormen zij

een der merkwaardigste volken van ons werelddeel, daar men ze beschouwen

kan als de nakomelingen der oude Iberiërs , den niet-Arischen volksstam ,
die

in de vroegste historische tijden West-Europa bewoonde en die terugge-

drongen werd door de Kelten , die als 't ware de voorhoede vormden

bij de Arische volksverhuizing. Niet onwaarschijnlijk is het , dat de volks-

stam , als wier laatste vertegenwoordigers wij de Basken begroeten , zich

ver over de grenzen van Spanje en Gallië uitstrekte ; dat de Ligurische

volken van Italië , de Sikaniërs op Sicilië en zelfs de inboorlingen
,

die voor de Phoenicische nederzettingen , Afrika's Noordkust bewoon-

den, tot het zelfde ras behoorden , als de Iberiërs van Hispanië en Aqui-

tanië. En beschouwen we die Ligurische volksstammen en de Sikaniërs

als onderdeelen van dit eenmaal machtige ras , dan ligt het voor de hand

om aan te nemen , dat geheel Italië eenmaal door Iberiërs bewoond werd

en dat het dus stamgenooten dier Spaansche Iberiërs waren, die door de

Latijnen van de zeven heuvelen verdreven werden. Eindelijk houden vele

Engelsche geleerden, als Huwley , W. Boyd, Darnkins , e. a. staande , dat

ook de Britsche eilanden , voor dat de Kelten zich daar vestigden ,
door

Basken bevolkt zijn geweest en dat de eerstgenoemde bevolking zich zelfs

vrij sterk met dien Baskischen stam vermengd heeft. Ja evenals in sommige

deelen van Engeland, het Keltisch of Teutoonsch bloed de overhand heeft,

zoo zouden er ook streken aan te wijzen zijn , waar dit met het Baskische

het geval is. Uit het aangevoerde blijkt genoegzaam, van hoeveel belangrijk-

heid de nog levende Basken zijn, met het oog op de vergelijkende volkenkunde.

Volgens de onderzoekingen van Prins Lucien Bonaparte , een man . die

uitstekend op de hoogte is van alles, wat tot de Basken in betrekking staat, zijn

er vier Spaansche en drie Fransche provinciën, waarin Basken voorkomen en

zelfs daar, wordt niet overal Baskisch gesproken. Buiten dit gebied wordt

die taal nog gesproken in twee Fransche grensdorpen en hier en daar in

Mexico , Montevideo en La Plata , waar men ze hoort uit den mond van

Amerikaansche afstammelingen van Baskische ouders. In 't geheel zijn er

600000 Spaansche en 140000 Fransche Basken. Het meerendeel daarvan

spreekt, behalve hun moedertaal, ook die van het land hunner inwoning.
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Men onderscheidt in hoofdzaak vier tongvallen , die van Guipüscoa ,
van

Biscaye , van Laburdin en van Sule. Althans zijn deze dialekten de eeni-

ge , die uit een letterkundig oogpunt, eenige beteekenis hebben , daar het

Hoog-Navareesch waarschijnlijk alleen als spreektaal in gebruik is. De vier

genoemde dialekten onderscheiden zich overigens onderling, niet alleen door

de uitspraak of de samenstelling der woorden , maar ook doordien er een

aantal woorden van den eenen tongval in den andere volstrekt niet voorkomen.

Dit gaat zelfs zoover, dat zij, die verschillende dialekten spreken, dikwijls

geheel onverstaanbaar zijn voor elkander. Volgens de onderzoekingen

van Bonaparte, kan het Baskisch tot geen enkele talengroep gebracht wor-

den, maar is het daarentegen van alle overige talen scherp afgescheiden *.

De Spaahsche Basken noemen hunne taal Euskara en zich zeiven Euskal-

dunak. De Pransche Basken noemen zich zelve Bask, van Basok , man

hun taal Bascunse en hun land Heskualherriak , d. i. het Baskische rijk.

Alle volken die het Baskisch niet spreken , noemen zij Erdaldunak , een

benaming , die afgeleid is van het woord »Erdu" , »aankomen". 't Betee-

kent menschen , die pas aangekomen zijn , die naar Spanje en Frankrijk

zijn gekomen , in een tijd toen de Euskaldunac daar reeds woonden. Aan

dit woord ligt derhalve de aankomst der Indo-Europeesche volken in Europa

ten grondslag, een gebeurtenis , die zoo diep in den nacht der tijden terug

gaat , dat zelfs de herinnering daarvan, bij de Indo-Europeanen zelve ver-

loren is gegaan en de sporen er van eerst zijn teruggevonden, door de

nieuwe onderzoekingen op taalkundig gebied.

Beeds zeer vroeg werden de Basken tot het Christendom bekeerd. Dienten-

gevolge is zeker meer dan eene belangrijke overlevering , meer dan een

beteekenisvol godsdienstig gebruik verloren gegaan , dat anders tal van

duistere punten zou verklaard hebben. Dit weet men , dat zij eertijds een

geest aanbaden, die Jaïnkoa of Heer der Hoogten genoemd werd. Het graf

noemden zij »het bed der lange ruste" en de dood werd beschouwd als

een tijdelijk insluimeren , waaruit men ontwaken zou tot een nieuw leven.

Daarin zouden de goede daden beloond , de booze gestraft worden. Doch

hunne overleveringen spreken ook nog van een boozen god
,
Bassajaon of

den » Wilden God" , die nog heden ten dage in den mond van het volk

voortleeft en veelal in de gedaante van een boschmensch wordt afgebeeld.

De ploeg , die van de vroegste tijden af, bij Grieken en Eomeinen in

gebruik was
,

schijnt den voorouders der Basken onbekend geweest te zijn.

Zelfs thans nog zijn in Guipüscoa geen ploegen in gebruik, maar men be-

dient zich bij den veldarbeid, van een spade en een ander zeer eigenaar-

dig werktuig , dat ongeveer den vorm van een hooivork heeft. Over 't

algemeen wordt de landbouw bij de Basken met zorg beoefend en dit is

te opmerkelijker , daar het bewerken van den bodem niet alleen zwaren

arbeid vereischt , maar deze bovendien van nature in hooge mate onvrucht-

baar is en alleen door sterke bemesting met kalk, eenigermiate verbe-

terd kan worden. Vandaar dan ook , dat men bij elk huis een kalkoven

vindt, om de noodige meststof te bereiden. Het voornaamste landbouwpro-

dukt is de maïs.

1 Londoner Alltenaeum. N. .2381. 14 Juni 1875, S. 765.
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Nevens den landbouw, zijn visscherij en jacht de voornaamste middelen van

bestaan der Basken. Ook handel en nijverheid verkeeren in een bloeien-

den toestand. Vooral vindt men in Biscaye veel ijzerfabrieken. De be-

langrijkste uitvoerartikelen zijn timmerhout
,
vruchten, chocolade en wijn

;

ook zijn de hammen van Bayonne vermaard.

Sinds overoude tijden zijn de Basken koene zeevaarders. Zij waren de

eerste , die de walvisschen vervolgden
;

zij ontdekten Newfoundland en

brachten de kabeljauw dier Noordelijke zeeën naar Europa's vasteland.

In den regel zijn zij slank en mager , doch sterk en gespierd

en van een krachtigen lichaamsbouw. Hun gelaatskleur is min of meer

donker , de oogen zjjn grijs. Hun lichaamskracht wordt alleen geëvenaard

door hun lenigheid en vlugheid. Zij hebben een lichten gang en vasten

blik. Zonder moeite springen zij van rots op rots en klauteren tegen de

steilste bergtoppen op. Bovendien zijn zij uitnemende schutters , stoute

paardrijders , onvermoeide dansers en voortreffelijke zwemmers. De Baski-

sche vrouwen hebben over 't algemeen, schoone gelaatstrekken , een ten-

gere gestalte , een betooverende huidskleur
,

keurig nette handen en voe-

ten. In hare bewegingen zijn ze zeer bevallig ; ze hebben een statigen gang

en levendige oogen
,

terwijl hun profiel iets Grieksch heeft. Daarbij zijn zij

in hooge mate levendig, vroolijk en schalksch. Bij al deze eigenschappen,

bezitten zij een bewonderenswaardige lichaamskracht , die haar in staat stelt

alle vermoeienissen der mannen te deelen. Soms zijn zij daar tegen nog

beter bestand dan de laatste.

Wat aangaat hun zedelijke hoedanigheden, onderscheiden zich de Basken

door moed, vrijheidsliefde
,
eerlijkheid

,
gastvrijheid en trouw aan het een-

maal gegeven woord. Daarentegen zijn zij trotsch
,
hoogst prikkelbaar, bui-

tengemeen bijgeloovig en verslaafd aan het spel. Zoo ver gaat hun hoog-

moed , dat elke Bask , uit Baskische ouders geboren , zich zelve als van

adelijk bloed beschouwt.

Van de omliggende volken onderscheiden de Basken zich gunstig door

hun zindelijkheid , waarin ze de Nederlanders bijna op zijde streven. Bij

de Spaansche Basken vindt men bijna geen enkel eigenlijk dorp, de huizen

liggen tusschen de landerijen verstrooid. Een zeker aantal dergelijke boe-

renwoningen vormen , met de daarbij behoorende kerk, een zoogenaamde

republiek. Hier en daar treft men ook oude, half vervallen kasteelen aan,

die sedert onheugelijke tijden aan de zelfde familiën toebehooren en wier

bezitters vParientes Majores" genoemd
,

bij het volk in groot aanzien

staan. 1

Deze schildering der Spaansche volkstypen zou onvolledig zijn , zoo we

geen melding maakten van de Zigeuners , of zooals ze in Spanje genoemd

worden »Gitano's", die reeds in overoude tijden in 't Z. van Spanje en

vooral in het oude Hispanië — het tegenwoordig Sevilla — gevonden

werden.

»Wie de Zigeuners in hun laten en doen wil gade slaan", zegt Wilhelm

Lauser , »vindt daartoe het best gelegenheid , zoo hij tegen den avond de

schreden wendt naar de voorstad Triana. Nog meer beloont het de moeite

1 Dr. H. Hartogh Heijs van Zouleveen, De Basken, eene ethnologische studie.
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zich naar het, op ongeveer een uur afstand van Sevilla gelegen, Alcala te

begeven, waar deze menschen nog als voor eeuwen, hun Troglodyten- leven,

te midden van reusachtige mest- en vuilnishoopen , voortzetten. In Triana

heeft de overheid in 185 6
,

bij gelegenheid van het woeden van de cholera,

aan hun liederlijke manier van leven een einde gemaakt. Toch kan dat

volkje zich nog kwalijk aan het bewonen van huizen gewennen en het

grootste deel van den dag, brengen zij dan ook op straat, in de open lucht

door. Sommige werken in smederijen , andere houden zich met veehandel

bezig ; de vrouwen rangschikken de oude kleêren en andere koopwaren
,

die ze zullen uitventen of op een naburige jaarmarkt te koop aanbieden.

Hier zingt een jong meisje , haar zang met de guitar begeleidende , een

dier zwaarmoedige liederen , die op het gemoed zulk een vreemdsoortigen,

overweldigenden indruk kunnen te weeg brengen ; daar staat een ander, in

stille bewondering verzonken bij de beschouwing van haar nieuw , veel-

kleurig kleed of van het een of ander grof, maar blinkend sieraad ; elders

weer voert een vroolijk paar, onder gezang en handgeklap , een fantastischen

dans uit. Te zamen schijnen zij slechts eene familie te vormen. Aan hun

donkerbruine huidskleur, hun zwart haar en zwarte oogen, hun vasten en

doordringenden blik en slanke ledematen zijn zij gemakkelijk kenbaar. Men
verzekert , dat zij inderdaad aan elkander gehecht zijn , alsof zij leden van

een en de zelfde familie waren.

Tegenover vreemdelingen vertoonen zij hun gunstigste zijde niet. Maar

al te vaak maken zij misbruik van den diepen blik , dien zij in het men-

schelijk hart weten te slaan. Ze worden beschuldigd van ergdenkendheid,

bedriegerij en kuiperij en vooral de vrouwen , die zich met kaartleggen en

waarzeggen afgeven
,
zijn de voorwerpen van een bijgeloovigen afkeer van

de mindere standen.

Gedwongen om met anderen te zamen te wonen, zoeken zij bij voorkeur

de meest afgelegen wijken der steden op. De zoogenaamde »biandantes",

die even als hun voorgeslacht
,
nog op de heide en in de bosschen rond-

zwerven, vormen onder hen een soort van adel en zien uit de hoogte

neder op hun in steden wonende stamgenooten, die van hunne zijde , een

zekere bijgeloovige angst voor hen koesteren.

Tegenwoordig genieten de Zigeuners alle rechten van Spaansche staats-

burgers en zijn ook tot het verrichten van den krijgsdienst gehouden.

Reeds Karei III had hen, onder den naam van Nieuw-Castilianen, de

zelfde rechten als de overige Sjmnjaarden toegekend, maar zijn goede be-

doelingen hadden weinig uitgewerkt.

Sedert de regeering van Philips III, deinsde de heilige Hermandad voor geen

middel terug, om de Zigeuners tot een Christelijk leven te dwingen. Dien

ten gevolge namen vele hunner , althans voor het uiterlijke, het Christen-

dom aan ; doch tal van gebruiken , die tot op den huidigen dag stand

gehouden hebben, wettigen het vermoeden, dat het Christendom juist niet

heel diep in hunne harten is doorgedrongen.

Op nog lager trap van beschaving dan de Zigeuners, staan de weinig

bekende wilden, die het romantische Hierdes-dal bewonen en door Charles

di Vincenti bezocht en beschreven zijn. 1 Deze woeste en eenzame vallei

1 Globiis Bud. XIV. S. 329—331.
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ligt in den Siërra de Trancas
, die zich in Zuid-Westelijke richting, bij

den Siërra d'Estrella aansluit.

Na hetgeen we omtrent de verscheidenheid der bevolking van Spanje in

het midden hebben gebracht, behoeft het nauwelijks vermelding , dat bijna

elke stad van eenige beteekenis , haar eigenaardig karakter bezit. Inder-

daad zijn de belangrijkste plaatsen de voormalige hoofdsteden der zestien

koningrijken en vorstendommen , uit welker vereeniging het koningrijk

Spanje ontstond. Later vormde elk dier rijkjes een provincie. En ofschoon

tegenwoordig , met voorbijgang van alle historische tradities , het koning-

rijk in 49 provinciën is verdeeld , is toch die historische indeeling zoo

diep bjj het volk ingeworteld , dat de oude hoofdsteden nog steeds in al

haar voormaligen luister schitteren. Daar onze ruimte het verbiedt , elk

dier plaatsen afzonderlijk te beschrijven , moeten wij ons te vreden stellen

met een paar voorbeelden , waaruit het uiteenloopend karakter der ver-

schillende steden voldoende blijkt. Beginnen we dus met Madrid ,
dat

tegenwoordig tot steeds hoogeren bloei geraakt.

In de laatste jaren is deze stad niet alleen aanmerkelijk uitgebreid, ook

in andere opzichten heeft ze , zeer tot haar voordeel
,

belangrijke veran-

deringen ondergaan. De »Puerta del Sol vroeger een onregelmatige

open plaats , door huizen van allerlei grootte en vorm omgeven , is thans

in een regelmatig , vierkant plein met hooge
,
prachtige gebouwen veran-

derd. Deze laatste zijn meestal sierlijke hotels , die eertijds te Madrid

bijna geheel en al ontbraken. Dit plein , in welks midden een smaakvolle

fontein , dikke waterstralen opspuit en waarop straalgewijze acht stra-

ten uitloopen , is ontegenzeggelijk een der schoonste van Europa.

In alle hoofdstraten der stad zijn prachtige gebouwen en weelderig

ingerichte koffiehuizen verrezen, maar vooral een aantal groote magazijnen,

die 's avonds in den glans van honderde gasvlammen schitteren.

Veel grootscher echter zijn de veranderingen , die in de omgeving der

hoofdstad hebben plaats gehad. Wel staan nog alle poorten overeind ,

doch de ringmuur is grootendeels verdwenen. In 1844 bestond er nog

nauwelijks een enkele voorstad , thans telt men er acht , waarvan drie
,

de Barrios de Salamanca, de los Pozos en de Arguelles, groote, nieuwe

stadswijken zijn , met breede
,

schaduwrijke boulevards , nieuwerwetsche

huizen , met drie
, vier verdiepingen , alle met balcons versierd , met

platte daken en smaakvolle pleinen. Bovendien zijn hier en elders een

aantal nieuwe tuinen , villa's , koffiehuizen en ontspanningsplaatsen ,
doch

geen enkele nieuwe kerk verrezen !

Die verbazende veranderingen dankt Madrid niet uitsluitend aan de

drie spoorwegen , die hier samenkomen , ofschoon natuurlijk ,
vooral m

de nabijheid van de stations, tal van nieuwe gebouwen ontstaan zijn ;
veel

meer zijn ze een gevolg van de voltooiing van het Isabella-kanaal. Dit

kanaal voorziet Madrid van voortreffelijk zuiver drinkwater , iets wat vroe-

ger in Spanje's hoofdstad, te eenenmale ontbrak. Het is de meest grootsche

van alle waterleidingen , die in den nieuweren tijd in Spanje zijn aange-

legd. In 1859 voltooid, beliepen de kosten van bet geheele werk bijna

58 millioen gulden. De bestemming van het Isabella-kanaal is niet

alleen om Madrid van goed drinkwater te voorzien , maar ook om den
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omtrek der stad te besproeien. Het begint aan den voet van den Siërra

Guadarama, aan den ingang van bet Lozoija-dal en ontvangt bet grootste

deel van het kristal-helder water der Lozoija. Het is ongeveer 94 kilo-

meters lang en eindigt aan de hooge Noord-West zijde van Madrid
,
op

de Montana del Principe Pio in een groot bassin of reservoir, van waar-

uit bet water, door middel van een net van buizen , door de gebeele stad

en hare omstreken wordt geleid. Hieruit verklaart het zich hoe de »En-

sanche de Madrid" — met dezen naam wordt het geheele nieuwe stadsge-

deelte aangewezen — aan een zoo verbazingwekkende menigte fonteinen

komt, maar ook hoe in de vroeger zoo dorre omstreken der stad, zooveel

tuinen en wandelplaatsen ontstaan konden. Ook in de binnenstad voert,

in de meeste huizen, een waterleiding bet water tot op de hoogste ver-

dieping en openbare pompen en fonteinen zijn in alle stadswijken aan-

wezig. Die groote watermassa voert het kanaal aan , dan eens boven

,

dan weder onder den grond , soms door buizen van gegoten ijzer of langs

kunstige aquaducten. Ook het klimaat van Madrid heeft hierdoor een

belangrijke en heilzame wijziging ondergaan. Vooreerst is de lucht op

lange na zoo droog niet meer en bovendien is zij , waar het plantenrijk

weelderiger is dan voorheen, veel rijker geworden aan ozon. 't Spreekt wel

van zelve , dat ook de gezondheidstoestand der bevolking daardoor een

aanmerkelijke verbetering heeft ondergaan.

Ten gevolge van de sterke uitbreiding der stad , die tegenwoordig

het middelpunt van Spanje's spoorwegnet vormt , is het aantal inwoners

belangrijk vermeerderd. Immers terwijl het in 1814,200000 bedroeg, is het

thans tot ruim 300000 gestegen.

Ook het verkeer tusschen de verschillende stadswijken heeft een gun-

stige verandering ondergaan. Tal van tramway's en omnibussen doorkrui-

sen Madrid in alle richtingen , zoodat ook in dit opzicht . de hoofdstad

van Spanje niet langer achterstaat bij andere groote steden van Europa. 1

We mogen van Madrid niet scheiden, zonder te gewagen van een soort

van volksvermakelijkheden , die ingevolge een besluit van de Cortes wel-

dra tot de geschiedenis zullen bebooren , maar vooralsnog, door alle stan-

den der maatschappij, hartstochtelijk worden nagejaagd. We bedoelen de

stierengevechten , die nergens elders op zulk een schaal aanschouwd worden.

We houden ons aan de beschrijving van de Amicis.

»De zetel der kunst ," aldus spreekt hij , sis Madrid. Daar zijn de

kunstenaars ; daar de prachtige schouwspelen , de kenners en de rechters.

De circus te Madrid is het Teatro della Scala der kunst van stieren te

bevechten. De opening der stierengevechten te Madrid is veel belangrijker

dan een verandering van ministerie. Een maand vooraf geschiedt de aan-

kondiging door geheel Spanje , van Cadix tot Barcelona , van Bilbao tot

Almeria. De dagbladen verzekeren , dat het goed weêr zal zijn ; de inge-

schreven toreros , die men reeds te Madrid ziet , worden met den vinger

nagewezen. Het gerucht loopt , dat de stieren reeds aangekomen zijn ;

er zijn er , die ze gezien hebben , andere haasten zich om ze te gaan zien.

Het zijn stieren uit de weide van den hertog van Veragua , van den

1 Moritz Willkomm. Spanien und die Balearen. S. 203—210 .
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Markies de la Merced , van de douairière van Vilaseca ; ze zijn verschrik-

kelijk
,

geducht. Frascuelo , de beroemde matador is aangekomen , Cuco

is er , Calderon is er ook al ! Nog drie dagen ! De halve bevolking van

Madrid spreekt en denkt over niets anders meer.

De lang gewenschte dag breekt aan. Het schouwspel begint om drie

uur , maar reeds om twaalf uur , stroomen honderden naar het circus.

Alle straten, die er heên voeren zijn zwart van de menschen , in de om-

geving van het gebouw is het een waar mierennest. Er komen vaandels sol-

daten en vrijwilligers aan , door muziekcorpsen voorafgegaan. De koning

wordt verwacht. Eeeds naderen de koetsen der aristocratie. Ministers, gene-

raals
, ambassadeurs , de godinnen der aristocratie , alles wat er in Madrid

groot
,
machtig en prachtig is , snelt naar het circus.

En het is een circus voor een geheel volk. Als er tienduizend toe-

schouwers in zijn , dan zou er nog een regement ruiterij kunnen exer-

ceeren. De arena — de strijdplaats — is cirkelvormig ; zij is door een

houten lambrizeering
,
bijna ter manshoogte omringd. Aan de binnenzijde

is ze omgeven door een kleine verhevenheid ter hoogte van eenige palmen,

ten einde de toreros gelegenheid te geven, over de omheining te springen

,

wanneer de stieren hen vervolgen.

Het strijdperk heeft vier poorten : de poort , waardoor de toreros

binnentreden , die voor de stieren , die voor de paarden en die voor de

aankondigers van het schouwspel. Boven de poort, waardoor de stieren bin-

nenkomen, is een soort balkon , dat men het toril noemt. Gelukkig hij
,

die daar een plaats kan krijgen !

Alvorens het schouwspel begint, mogen de toeschouwers het geheele

gebouw rondloopen. Men gaat de paarden zien , die op een pleintje vast-

gebonden staan en die helaas
,

grootendeels bestemd zijn om te sterven
;

men gaat naar de donkere hokken , waarin de stieren opgesloten zijn, men

bezichtigt de infirmerie , waarheen de gewonde torero's worden overge-

bracht. Men zwerft door de eindelooze gangen
,
langs de eindelooze trappen,

te midden eener menigte , die gaat en komt
,

rijst en daalt
,
roept en

schreeuwt , dat het gebouw er van dreunt en eindelijk keert men naar

zijn eigen plaats terug.

De circus is eivol en biedt een schouwspel aan , waarvan hij , die het

niet gezien heeft , zich geen denkbeeld maken kan ; het is een zee van

hoofden , hoeden , waaiers en handen , die door de lucht zwaaien. Er is

voor geen kind meer plaats. Er heerscht geen geraas , zooals in andere

schouwburgen , 't is eene ontroering , die voor het circus past. Alle

schreeuwen, groeten en roepen elkander toe, met een krankzinnige vreugde
;

kinderen en vrouwen gillen
,

ernstige mannen dartelen als knapen

;

jongelingen, bij groepen van twintig of dertig te zamen geven, door beur-

telings roepen en slaan met de rottingen , den vertegenwoordiger van den

Stedelijken Raad te kennen , dat het uur is aangebroken.

Daar schatert de trompet : vier wachters van den circus te paard, met

steek en vederbos a la Henri IV , zwarten kraagmantel , rok
,
rijlaarzen

en degen , komen door de poort , die onder de loge des konings is, binnen.

Langzaam rijden zij het strijdperk rond ; de menigte wijkt, ieder gaat naar

zijn plaats en het strijdperk blijft ledig.



188

De vier ruiters plaatsen zich twee aan twee voor de groote
,
nog ge-

sloten poort , die tegenover de koninklijke loge is. De tienduizend toe-

schouwers hebben het oog daarop gevestigd ; er heerscht een algemeene

stilte. Het muziekcorps valt in , de poort wordt geopend , men hoort

een ontzachelijke losbarsting van toejuichingen. De toreros treden vooruit.

Eerst komen de espados
,

zij die den stier 't eerst aanvallen , schitterend

van goud
,

zijde en fluweel
;
vervolgens de banderilleros , die met korte

schichten naar de stieren werpen en de capeadores, die den woedenden

stier den mantel voorhouden. Nu volgen de picadores te paard en ein-

delijk de chulos of dienaren , mede in galagewaad gekleed.

De geheele stoet houdt stand voor de loge .des konings. De Alcade geeft

het teeken , dat men beginnen kan. De toj^eros gaan uit elkander , de

espadas springen over de lambriseering , de capeadores verspreiden zich

door het strijdperk
,
eenige der picadores gaan terug om hun beurt af te

wachten, andere geven hun paard de sporen en vatten post.

Het is een oogenblik van ontroering , van onbeschrijfelijken angst
;

alier harten kloppen , een diepe stilte heerscht in den geheelen circus >

men hoort niets dan het geloei van den stier. De ruiters beven , de

picadores verbleeken. Daar schatert de trompet, de poort gaat open, een

reusachtige stier rent het strijdperk binnen , het bloedbad begint !

Het woedende dier snelt naar het midden van het strijdperk , om zijn

doelwit te kiezen. Het rent toe op een der picadores en spoedig ligt

een paard, met doorboorden borst of opgeseheurden buik ter aarde
,

tenzij

het den berijder gelukt , den stier de lans in den nek te planten , die

een pijnlijke , doch niet diepe verwonding veroorzaakt. De capeadores snel-

len toe , wuiven het dolle dier de roode mantels voor oogen , sarren en

tergen hem , ontvluchten met allersnelste wendingen , keeren terug en

springen eindelijk over de lambrizeering.

Een helsch gehuil weêrgalmt door het circus. De banderilleros treden

binnen en werpen den stier zes, acht, tien pijltjes in den nek, maken hem

door tergen en sarren nog razender , totdat zij plaats maken voor den

espada.

Het is een plechtig oogenblik , de ontknooping van het drama. De

beroemde espada, in de eene hand den degen en de muleta , een soort

roode stof, aan een klein staafje vastgehecht, treedt het strijdperk binnen

en door den schitterenden stoet capeadores gevolgd
,

gaat hij met vaste

schreden, op den stier aan. Thans volgt een waar tweegevecht van den

man tegen den stier , een lied van Homerus waardig. Aan de eene kant

het wilde dier met zijn verschrikkelijke horens
,

zijn geduchte kracht

,

zijn dorst naar bloed , verbitterd door pijn , verblind door woede

,

grimmig , bebloed
,

vreeselijk. Aan de andere kant een jongeling, gekleed

als een danser , te voet , alleen , zonder ander verdedigingsmiddel , dan

een lichten degen. De stier staat stil en ziet hem aan
;

hij wuift hem

een rood laken toe ; de stier springt op hem los ; de espada ontwijkt

,

de vreeselijke horens gaan rakelings langs zijn lichaam en stooten in het

ledige. Een d onder van toejuichingen barst los , doch spoedig wordt het

weêr stil , men hoort zelfs geen gefluister. De stoute torero laat herhaal-

de malen de mule ta fladderen, voor de oogen van het woeste dier , laat
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hem wijken , toesnellen
,
omloopen

,
springen ; laat zich tienmaal aanvallen

en ontwijkt tienmaal, door een allersnelste wending, den dood.

Een van beiden moet sterven ; tienduizend harten kloppen van angst

en vrees , alle gezichten staan onbewegelijk ; men hoort zelfs geen adem-

tocht , de geheele menigte schijnt als versteend. Nog een oogenblik ! De

stier spi'ingt toe , de torero zwaait den degen ! Een enkele luide kreet

,

gevolgd door een stormachtige uitbarsting van toejuichingen
,

weergalmt

allerwegen. De degen drong tot aan het gevest in den nek van den stier
;

de stier waggelt en terwijl hem een stroom van bloed uit de wond gutst,

valt hij neer, als door den bliksem getroffen. De man heeft overwonnen !

De menigte schijnt als bezeten ! Alle staan op , zwaaien met armen en

slaken luide kreten. Het muziekcorps valt in en blaast het treurlied voor

den stier. Vier kolossale
,
prachtig getooide muildieren rennen het strijd-

perk binnen en slepen de doode paarden en eindelijk den stier weg.

Wederom schatert de trompet. Een andere stier rent het strijdperk bin-

nen en het bloedige tooneel begint op nieuw. 1

In Toledo , ten Z. van Madrid gelegen , kiezen wij den Franschman

Imbert tot onzen leidsman. De stad is gebouwd op een buitengewoon

hooge rots , die uit zeven heuvels bestaat. Op de hoogste dier heuvels

verheffen zich de trotsche , zwart gebrande muren van het vierde en

laatste Alcazar. De enge straten loopen berg op en af en vormen door

talloos vele kruisingen een waar doolhof. De huizen staan in kleine groe-

pen nevens elkander en het eene kijkt over het andere henen, ten gevolge

van de ongelijkheid des bodems. Gothen , Joden , Mooren en Spanjaarden

hebben die hellingen met prachtige paleizen en sombere kloosters bedekt
,

alle gebouwen , die op de kwistigste wijze versierd zijn.

Door eene diepe kloof vloeit de Taag
;
somtijds stroomen zijne wateren

traag daarhenen , soms verheffen zij zich tot onstuimige golven. Hier en

daar verdwijnen zij onder bogen van Arabische bouworde.

Aan de Noordzijde verheffen zich de wallen en poorten , die door den

West-Gothischen koning Wamba zijn gebouwd. Het Toledo-gebergte en

de Siërra de Guadeloupe omlijsten op waardige wijze, het schoone landschap.

In Toledo zelf ontdekt men bij elke schrede, nieuwe schoonheden. Alom

ziet men patio's , Arabische tuinen
,
poorten met oude wapenschilden

,
fijn

en kunstig traliewerk , Gothische en Arabische fresken, basreliëfs en stand-

beelden. 2

Onder de steden van het Z. neemt Granada, met het wereldberoemd

Alhambra en de prachtige Kathedraal, de eerste plaats in. De beschrijving

van het Leeuwenplein in het eerstgenoemde , van de hand van de Ainicis,

vinde hier een plaats.

»Als men mij," aldus onze gids, »onmiddelijk nadat ik den blik om mij

heên geslagen had
,
langs den zelfden weg , waardoor ik binnen gekomen

was, had doen heên gaan, dan geloof ik niet, dat ik had weten te zeg-

gen, wat ik gezien had. Een woud van zuilen , een wriemeling van

boogjes en arabeske», een onbeschrijfelijke pracht, een verbazende

1 De Aniicis. Spanje, naar het Italiaansch door H. J. Wansinck. Arnhem. 1875. Deel II. Bldz.

203—219.

2 L'Espagne; splendeurs et misères. Voyage artislique el piltoresque par P. S. luiberl, il-

lusirations d'Alexandre Prévost. Paris. 1875 8o.
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fijnheid , een ontzachelijke rijkdom , een ik weet niet wat luchtigs , door-

schijnends
,

golvends als een groot kanten paviljoen ; een verschij-

ning als van een gebouw , dat rnet een ademtocht moet verdwijnen , een

verscheidenheid van licht , van gezichten , een geheimzinnige duisternis , een

verwarring , een grillige wanorde van kleine zaken , een majesteit van een

paleis , een vroolijkheid eener kiosk , een liefelijke bevalligheid , een bui-

tensporigheid , een verrukking , een fantaisie eener hartstochtelijke macht,

een droom eens engels , een dwaasheid , iets dat geen naam heeft. Dat is

de eerste indruk van het Leeuwenplein.

Het is een binnenplein , niet ruimer dan een groote balzaal , in den

vorm van een rechthoek en met muren, zoo hoog als een Andalusisch huis

van een verdieping. Eondom dit plein loopt een gaanderij, die door ranke

zuiltjes van wit marmer ondersteund wordt , welke in een symmetrische

wanorde, twee aan twee of drie aan drie gegroepeerd, bijna van hun voet-

stuk beroofd zijn , zoodat ze op even zooveel in den grond geplante boom-

stammen gelijken. Ze zijn van afwisselende
,
hooge

,
fijne kapiteelen als

pilastertjes voorzien , waar boven zich kleine boogjes van een bevalligen

vorm krommen , die in plaats van op de kolommen te rusten , daar boven

als voorhangsels schijnen opgehangen, die als slingerende linten en kransen,

de zuilen overeind houden. Uit het midden der twee kortste zijden, sprin-

gen twee zuilengroepen vooruit , die als het ware twee vierkante tempel-

tjes vormen , ieder van negen bogen , door een veelkleurig koepeltje ge-

kroond. De muren dezer tempeltjes en de buitenmuur der gaanderij zijn

als een waar kantwerk van gips , geborduurd
,

gezoomd
,

gegarneerd
,

doorzichtig als maaswerk en veranderen bij elke schrede van teekening ;

hier zijn ze met bloemen, daar met sterren versierd, wat verder met schil-

den, ruiten en veelhoekige figuren, vol van de fijnste ornamenten, die hier

als kantwerk , daar in plooien en festoenen eindigen, ginds als fladderende

franjes , kwasten en trossen afhangen , die bij de geringste beweging der

lucht schijnen te moeten slingeren en zich in elkander verwarren. Groote

Arabische opschriften loopen langs de vier muren , om de bogen, rond de

kapiteelen , over de wanden der tempeltjes. Te midden van het plein

verheft zich een groot marmeren bekken , door twaalf leeuwen gedragen

en door een geplaveid kanaaltje omringd, waarin zich vier andere kleinere

kanaaltjes uitstorten , die tusschen de vier zijden van het plein een kruis

vormen, door de gaanderij in de aangrenzende zalen uitloopen en zich met

andere waterleidingen vereenigen, die door het gansche gebouw kronkelen.

Achter de beide tempeltjes en te midden der twee andere zijden , ont-

waart men rijen van zalen , met groote open poorten , waardoor men den

donkeren achtergrond ziet
,

waarop de witte zuiltjes zich voordoen , als

stonden zij aan den ingang eener grot. Bij iedere schrede , die men op

het plein doet
,

schijnt zich dit zuilenwoud te bewegen en te ontbinden
,

om zich op een andere wijze te schikken ; achter een kolom , die alleen

scheen te staan
,
springen er twee , drie , een reeks te voorschijn ;

eenige

verdwijnen , andere strengelen zich samen
,
nog wéér andere scheiden zich

af. Als men van den achtergrond van een dier zalen rondziet, dan schijnt

alles vervormd , de bogen aan de tegenovergestelde zijde
,
schijnen op zeer

verren afstand , de kolommen van plaats, de tempeltjes van vorm veranderd.
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Ziet men door de muren , dan ontwaart men nieuwe bogen en nieuwe

zuiltjes , hier door de zon verlicht , daar in de schaduw
,
ginds nauwelijks

door het weinige licht bestraald , dat door de openingen van het stuka-

doorswerk dringt
,
nog verder zijn ze bijna in de duisternis verloren. Het

is een aanhoudend veranderen van gezichten , afstanden
,
dwalingen

,
ge-

heimen en spelingen , dat te weeg gebracht wordt door de bouworde en

de zon , maar niet minder door de overspannen en kokende verbeelding.

Wat moet dit »patio" wel niet geweest zijn , toen de binnenmuren

schitterden van het mozaïek , de kapiteelen der kolommen fonkelden van

goud , de zolderingen en gewelven met duizend kleuren beschilderd , de

poorten door zijden voorhangsels gesloten , de nissen vol bloemen waren

;

toen onder de tempeltjes en in de zalen welriekend water stroomde , uit

de neusgaten der leeuwen twaalf waterstralen spoten , die in het bekken

neêrklaterden en de lucht zwanger was van Arabië's heerlijkst reukwerk !" 1

Op de Zuidkust noemen we Cadix , een prachtige en toch huiselijke

en vooral zeer zindelijke stad. De breede straten zijn goed geplaveid, 't

Bezit een aantal lommerrijke pleinen en in het aan zee gelegen Alameda,

een schilderachtige wandelplaats. De licht geschilderde huizen, met groene

vensters hebben, vooral wat het inwendige aangaat, een Oostersch karakter

en onderscheiden zich daardoor van die van Valencia. Door een rijkelijk

gebruik van marmer en het aanwenden van een aantal bouwkundige versie-

ringen, is het uiterlijk veel smaakvoller dan dat van de huizen van Sevilla,

die een zeer eentonig voorkomen hebben en van buiten alleen door de

balcons versierd worden. Ook in Cadix bestaat het Oostersch gebruik om
de huizen van platte daken te voorzien.

Zondert men Madrid en Barcelona uit , dan heeft geen enkele Spaansche

stad zooveel veranderingen ondergaan als Sevilla. De meest bezienswaar-

dige punten der stad zijn alle van ouden datum. Daaronder moeten in-

zonderheid vermeld worden : de Kathedraal met de Giralda , een hooge

toren, waarvan de bouw in het jaar 1000 ondernomen werd door de Mooren

,

doch die eerst in 1560 werd voltooid , de kostbare Columbus-bibliotheek

met 20000 banden , het Alcazar , San Telmo , het prachtig verblijf

van den Hertog van Montpensier , het museum de la Merced , met zijn

•beroemde schilderijen van Murillo en anderen , de universiteit en de wan-

delplaats las Delicias aan den Guadalquivir. Verder zijn niet alleen ge-

heel nieuwe straten , met groote fabrieken ontstaan , in de nabijheid van

den spoorweg , doch ook het inwendig gedeelte der stad heeft belangrijke

veranderingen ondergaan. Maar ofschoon Sevilla door dit alles in grootte

en sierlijkheid gewonnen heeft en tot een belangrijke handelsplaats en

fabriekstad met 120000 inwoners geworden is, heeft het aan de andere zijde

datgene verloren, wat het vooral aantrekkelijk maakte, namelijk het poëtisch

volksleven ! )>Reeds had ik in Cordova te vergeefs uitgezien naar die bonte,

schilderachtige volksdrachten
,

vroeger in Andalusië algemeen in zwang.

In Sevilla hoopte ik ze weder te vinden ; dan ook hier hadden ze plaats

gemaakt voor de alles overweldigende Fransche mode , korte frakken met

lange pantalons. Zelfs in het Triana , de voormalige verzamelplaats van

1 Edm. de Auiicis. Spauje, Arnhem. l875.



majos en majas, ziet men die bonte kleederdracht nog slechts hij uitzonde-

ring en van de fiere ruiters , die op edele rossen, de lange straat op én

neêr reden, is geen spoor meer te ontdekken. Te vergeefs ook trachtte

ons oor de toonen van guitar of zang op te vangen of zocht het oog een

dansende groep , zooals men die vroeger in het Triana voor elke taberna

vond.

Maar meer ingrijpende en veel ongunstiger veranderingen in het volks-

karakter moest ik opmerken. De lagere standen zijn hebzuchtig en be-

driegelijk geworden. Thans gebeurt het niet meer zooals vroeger , dat

een arm ingezetene den vreemdeling
, op een langdurigen tocht door de

straten, tot gids verstrekt en daarna met fierheid eene fooi afwijst. In-

tegendeel , thans wordt voor de kleinste dienst, een buitensporig loon

gevraagd. Alles wil geld verdienen en wel zooveel en zoo gemakkelijk

mogelijk. Nog erger is het in dat opzicht in Granada gesteld. Ik moet

bekennen, dat het materialisme, dat tot alle standen scheen doorgedrongen,

aan het aangename van mijn verblijf in die steden veel afbreuk deed en

ik haar zoo nuchter en prozaïsch geworden bewoners half-ontstemd den

rug toekeerde." 1

Veelal wordt de rijkdom van Spanje' s natuurlijke hulpbronnen over-

dreven. Zooals we weten, bestaat het grootste gedeelte van het land uit

dorre hoogvlakten , met zeer karigen plantengroei. De laatste regelt zich

natuurlijk naar de groote verscheidenheid van het klimaat, dat zeer scherp

onderscheiden is in een droog continentaal en een vochtig zee-klimaat.

Waar warmte en vochtigheid aanwezig zjjn
,

gedijen graansoorten
,

rijst
,

zuidvruchten en in het Z. ook boomwol , suikerriet
,

altijd groene loof-

boomen
,

wijn , tabak en zelfs dadelpalmen. Tusschen Barcelona en Tar-

ragona vindt men veel olijf-plantages en oranje-tuinen en vooral in het

voorjaar leveren deze streken een schoon tafreel op. »'t Geheele land was

gedoscht in den lentetooi ; peren-
,
pruimen- en kersenboomen stonden

in vollen bloei. De amandelboomen daarentegen waren uitgebloeid , doch

de vijgen- en granaatappel-, de oranje- en citroenboomen zwoegden, onder

den last hunner gouden vruchten , die de donkergroene takken zwaar

deden afhangen. Daartusschen schitterden hier en daar lichtgroene koren-

velden
, grauwe olijf-

,
donkergroene Johannisbroodboomen en zwai'te cy-

pressen." 2

Een tegenstelling met deze goed bebouwde streken vormen de uitge-

strekte heidevelden in het binnenland
,
waarop slechts struiken groeien en

waar men dikwijls mijlen in den omtrek geen enkelen boom vindt. Intus-

schen is 't uit onderzoekingen van Engelsche ingenieurs gebleken , dat

minstens twee derden dier dorre streken in Castilië , Leon ,
Estramadura,

enz. geregeld en voldoende besproeid zouden kunnen worden ,
waardoor

Spanje een heel ander aanzien krijgen zou en dubbel zooveel graan zou

opbrengen dan tegenwoordig het geval is. Bovendien zouden dan uitge-

1 Willkomm. Spanien und die Balearèn. S. 221—222.

2 ld.



strekte wouden kunnen worden aangelegd en juist daaraan heeft liet zoö-

zeer behoefte.

De voortbrengselen uit het mineralenrijk vormen Spanje' s grootste rijk-

dom. Kwikzilver, ijzer, lood, zilver, steenkolen en zout worden er in

groote hoeveelheden gevonden. De ontdekking der schatten van de Nieuwe

Wereld heeft echter, een hoogst ongunstigen invloed op het Spaausche

mijnwezen uitgeoefend. In den laatsten tijd worden in de Noordelijke

provinciën de mijnen, vooral door Engelschen, ontgonnen.

Naast den bergbouw, staan landbouw en veeteelt, als middelen van be-

staan. In 't Zuiden houdt men zich bezig met de teelt van olijven en moer-

beziënboomen, en daar en in het Oostelijk deel des lands, met wijnbouw
;

langs den Guadalquivir worden granen verbouwd en in het Noordelijk

kustgebied, legt men zich op den ooftteelt toe. Op de heidevelden, vinden

groote kudden schapen — merino's — hun voedsel, doch deze tak dei-

veeteelt raakt langzamerhand in verval. Verder bezit Spanje uitstekende

paarden. In sommige streken is de zijdeteelt, in andere de visscherij niet

onbelangrijk. De verstandelijke ontwikkeling der natie staat op een lagen

trap, doch in den laatsten tijd, worden krachtige pogingen aangewend, om

hierin verandering te brengen.

Geen enkel Eoomaansch volk heeft, als koloniale mogendheid, zulk een ster-

ken en blijvenden invloed uitgeoefend, als de Spanjaarden. Zij hebben hun

taal ,
godsdienst, zeden en gewoonten naar Midden- en Zuid-Amerika

overgebracht. Maar geen enkel volk ook heeft door koloniseeren, zooveel

kwaad gesticht. Nog zucht Amerika onder de gevolgen dier Spaansche

overheersching en te vergeefs zoekt het moederland de kracht en energie

te herwinnen, die het op de goudvelden der Nieuwe Wereld verloren heeft.

Tegenwoordig bezit Spanje nog de zoogenaamde Presidios (Espana pre-

sidial) , vier versterkte havensteden op de Noordkust van Marokko, waar-

onder Ceuta van het meeste belang is De drie andere heeten Penon de

Belez di la Gomera, Penon de Alhucemas en Melilla. Ook de drie kleine

C/ia/armas-eilanden ten O. van Melilla zijn Spaansch, evenals de Canari-

sche eilanden en Fernam-del-Po en Annabon in de Golf van Guinea. In

Amerika bezit het Cuba en Portorico, in Azië de Philippijnen en in Austra-

lië de Marianen of Ladronen, de Carolinen en de Palaos- of Pelew-

eilanden.

Daarentegen is Gibraltar (17500 inwoners) een Engelsche bezitting.

Deze sterke stad, die de gelijknamige straat beheerscht, ligt op een

460 M. hooge rots, die door een smalle landengte, met het vasteland ver-

bonden is en alleen aan de Westzijde bestegen kan worden.

13
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HET KONINGRIJK ITALIË,

Tegenwoordig vormt het geheele Apenijnsche schiereiland een koningrijk,

dat met een grondgebied van 5380 M. en een bevolking van 27

millioen zielen, onder de groote mogendheden moet gerekend worden. De

regeeringsvorm is constitutioneel-monarchaal ; de koning deelt de wetge-

vende macht met een senaat, welks leden door hem worden benoemd en

een door het volk gekozen kamer van afgevaardigden. Het leger bestaat

in vredestijd uit 230000 man , doch kan in geval van oorlog op meer dan

800000 man gebracht worden ; de oorlogsvloot telt 80 stoomschepen, met

20000 koppen bemand. De staatsgodsdienst is de Eoomsch-Katholieke.

Ofschoon er vrijheid van eeredienst bestaat , heeft toch Italië het voordeel,

dat er ook op het punt van godsdienst, eenheid is. Het aantal der

niet-Katholieken toch, bedraagt slechts 2'/
2 %. Deze worden gevormd door

43500 Joden, 36000 Protestanten , waaronder 20000 Waldensen in de

Cottische Alpen, in den omtrek van Pinerolo en eenige aanhangers der Griek-

sche en Armenische kerken.

Wat aangaat de taal , bezit het geheele volk , hoe velerlei dialecten ook

in Italië gesproken worden , een enkele schrijftaal.

Zoowel uit het oogpunt van geschiedenis , als van philologie , kan men
zes dialecten onderscheiden ; vooreerst het Italiaansch-Keltisch dialect, dat

gesproken wordt in de provincie Turijn , met uitzondering van het gebied

van Aosta en eenige dalen in de Grajische Alpen en in de provinciën

Cuneo , Alessandria (uitgezonderd het gebied van Novi) Novara , Milaan
,

Pavia
,

Bergamo , Brescia , Cremona , Piacensa , Farma , Modena
,
Reggio

,

Bologna , Ferrara , Ravenna en Forli tot aan den Foglia en Pesaro. Verder

komt dit dialect nog voor in het Zwitsersch kanton Tessino , in sommige

dalen van Tyrol en de provincie Mantua. In 't geheel wordt het door

meer dan 8 millioen Italianen gesproken. Langs de Ligurische kust, van

Mentone tot Sarzana , d. i. in de provinciën Genua en Porto Maurizio en

den omtrek van Novi , heerscht het ligurisch dialect , dat door 800000

bewoners wordt gesproken. Het Tuskisch-Romeinsche dialect , dat weder

onderverdeeld wordt in den Toscaanschen , den Umbrischen en den Marchi-

pianischen tongval , wordt gesproken door 9 millioen Italianen in de pro-

vinciën Florence , Pisa , Arezzo , Siena , Grosseto , Urabrië en het grootste

gedeelte der voormalige mark van Ancona. Het Napolitaansch dialect
,

onderverdeeld in den tongval der Abruzzen, dien van Puglië en het eigen-

lijk Napolitaansch of Campanisch wordt gesproken door 6 millioen men-

schen in de drie Abruzzen , de Terra di Lavoro , de beide Principati,

de provinciën Napels
, Beneventum , Molise

,
Capitanata ; Terra di Bari,

Terra d'Otranto en Basilicata. Het Siciliaansch dialect
,

rijk aan ver-

scheidenheden, wordt in Calabrië en op Sicilië gesproken door 3 millioen be-
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woners. Eindelijk spreken nog ruim een half millioen Italianen den Sar-

dinischen tongval. Let men op het aantal dergene , die de verschil-

lende dialecten spreken , dan staat den , van uitheemschen oorsprong,

Keltischen tongval boven aan. Toch heeft het Tuskisch-Bomeinsch een

groot overwicht , in zooverre als de overige Italiaansche dialecten daar-

mede veel meer overeenkomst hebben , dan met den Keltischen tongval.

Staatkundig is Italië verdeeld in 69 provinciën, die gewoonlijk den naam

harer hoofdstad dragen. Aan het hoofd van elke provincie staat een pre-

fect en elk dier gewesten , die weer in onder- afdeelingen zijn verdeeld
,

waarvan elk ongeveer 356000 bewoners heeft. De betrekkelijke bevol-

king is natuurlijk het sterkst in die provinciën, waarin groote steden

liggen. In de provincie Napels bereikt zij het cijfer van 817 op 1 Km.

;

in de bergstreken daarentegen is zij zeer gering. Deze 69 provinciën vor-

men 16 historische gewesten (compartimenti) , die uit een administratief

oogpunt, volstrekt geen beteekenis meer hebben , maar desniettegenstaande

in den mond en het begrip des volks blijven voortleven.

Deze gewesten zijn : Piemont
,
Ligurie

,
Lombardije , Venetië

,
Einilia,

Umbrië , de Marken , Toscane met Massa , Latium , de Abruzzen met

Molise
,

Campanië
,

Apulie , Basilicata , de beide Calabrië's , Sicilië en

Sardinië.

In het jaar 1874 werden in het geheele koningrijk 207997 huwelijken,

951658 geboorten, 827253 sterfgevallen en 26991 doodgeborenen inge-

schreven. In vergelijking met het vorige jaar, was het aantal huwelijken

afgenomen met 6909 of 3,21%, dat der geboorten met 33530 of 3,40%,

terwijl daarentegen het aantal sterfgevallen met 13280 of 1,61% gestegen

was. De van buiten aangekomenen en de landverhuizers buiten rekening

gelaten, is in het genoemde jaar, de bevolking van Italië met slechts 124405

zielen, d. i. met 0.46% toegenomen; terwijl die vermeerdering in de jaren

1873 en 1872 respectievelijk 193184 en 171215 zielen beliep. Van de

in 1874 gesloten huwelijken, werden er 63145 in de steden, 144852 op

het platteland voltrokken.

Als overal, waren de sterfgevallen onder de kinderen het talrijkst

;

52.81% der overledenen stierven beneden hun 15 e levensjaar
,
25,73%

in het eerste levensjaar
,
10% reeds in de eerste maand. Daarentegen

waren 4% meer dan 80 jaren oud. Op elke 10000 sterfgevallen waren

er 116, ten gevolge van gewelddadige oorzaken , daaronder 73.94% door

een ongelukkig toeval, 10.74% door zelfmoord en 15.25% door moord *.

Buiten Italië leven nog ongeveer een half millioen Italianen , die zich

meestal met den handel bezig houden of als daglooners in dienst zijn. De

meeste hiervan leven in Frankrijk en Oostenrijk ; vele ook in andere

werelddeelen, inzonderheid in Amerika. Een gedeelte der bevolking verlaat^

l Wiener Abenclpost. 2-2 April, 1876.
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-
.

•

gedurende den zomer, het vaderland, om elders werk te zoeken en keert

's winters tot den huiselijken kaard terug.

Op dezelfde wijze heeft de trans-Atlantische landverhuizing in Italië

plaats , die uit een geheel ander oogpunt hescbouwd moet worden, als

die van de overige landen van Europa. Het Italiaansch volkskarakter

speelt daarbij een belangrijke rol en heeft, op de landverhuizing, een geheel

eigendommelijken stempel gedrukt. Geen Italiaan verlaat zijne haardsteden,

om een nieuw vaderland te zoeken , maar alle keeren vroeger of later

terug naar Italië , dat dus niet , zooals Duitschland, nadeel , maar zelfs

voordeel uit die landverhuizing trekt, daar zijne zonen de vruchten hunner

arbeid, naar het vaderland mede voeren. Kortom, de Italiaan verlaat tijde-

lijk zijn vaderland , maar neemt geen ander aan

De havens , waaruit de landverhuizing gewoonlijk plaats heeft zijn

Genua, Savona , Livorno
,

Napels en Palermo
;

19/20 vertrekt uit de

haven van Genua. Let men op het aantal landverhuizers, uit de af-

zonderlijke gewesten van Italië , dan zijn de uitkomsten , waartoe men

geraakt, inderdaad verrassend. Uit het rijke Opper-Italië toch zijn 75y2
°/
0

afkomstig, uit Midden-Italië 11%, uit de Napolitaansche provinciën 9 Y2%
en uit Sardinië en Sicilië slechts 4%. Van de 263007 Italianen, die zich

in 1874 buiten Europa bevonden , leefden er 83°/
0 in Amerika , slechts

44360 in Afrika en de Levant
,

terwijl er in Australië niet meer dan

omstreeks 1100 gevonden werden. In Amerika zijn het weder vooral Midden-

en Zuid-Amerika, die de Italianen trekken en inzonderheid Brazilië, Uruguay

en den Argentijnschen Eondstaat. Terwijl in genoemde Staten 147547

Italianen gevonden werden, bedroeg dit getal, voor de Vereenigde Staten,

omstreeks 70000.

De Italiaansche letterkunde legt, van de intellectueele ontwikkeling van

het volk
; een gunstig getuigenis af, en niet minder is dit het geval, met

de voortbrengselen der kunst, die het sieraad uitmaken der steden en musea.

Op elk gebied der kunst bezit Italië schatten, op het gebied der bouw-,

der schilder- en der beeldhouwkunst. Vooral is het rijk aan grootsche

bouwwerken der oudheid , der Middeleeuwen en der latere tijden.

Voor het hooger onderwijs bestaan 20 hoogescholen en een 70tal lycea.

Daarentegen werpen de statistieke opgaven een droevig licht op de ont-

wikkeling der lagere standen.

Het lager onderwijs laat nog zeer veel te wenschen over. Ofschoon

sedert 1863, het aantal lagere scholen gestegen is van 31 675 tot 38300 en

het getal der leerlingen van 1437063 tot 1577654, zijn er toch nog 2371

gemeenten, die geen lagere scholen voor jongens en 4130, die er geen

1 Marchese Conseiuino. Uno sguardo alld emigrazione italiana ed estera. Horna 1873. lïlz. 41— 45.

iel La uneslione ardente. L'emigrazione italiana, nsolla dalla seienza e dal bnon senso. Genova
1874. 8o.

Jacojio Virgilio. La qneslione della eniigrazione, Genova. 1874. 8o.
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ivoor meisjes hebben. Het aantal onderwijzeressen bedraagt tegenwoordig

:2092. De toestand, van het lager onderwijs wordt naar het Z. toe, steeds

• ongunstiger. Terwijl de provincie Turin 2968 lagere scholen bezit, heeft

de provincie Caltataisetta er slechts 141. Die ongunstige toestand van het

schoolwezen in ü£llè izuidelijke provinciën, met uitzondering van Napels
,

houdt gelijken tfcred, met de meerdere of mindere middelen van verkeer.

Terwijl in. Pruisen slechts 3.37% der rekruten van de lichting van 1869-1870,

lezen noch schrijven konden, bedroeg in geheel Italië, dit getal 64%, in de

provincie Calabrië 88% , in Trapani 89% en in Catania 90%>. Bij de

walkstelling van 1861 , werd het aantal dier geheel onontwikkelden op 17

imillioen , d. i„ 78.29% der bevolking, opgegeven. In 1871 was dit cijfer

1 tot op 73.2 7'% gedaald. De grootste vooruitgang (ruim 7%) werd waar-

genomen in Ligurië en Piemont ; de geringste (1—3%) in Basilicata, Apulië,

Campanië en Latium.

In nauw verband met de meerdere of mindere ontwikkeling der lagere

standen , staat den zedelijken toestand van het volk. Over het alge-

meen, is de verhouding tusschen de wettige en onwettige geboorten,

in Italië zeer gunstig, want in een tijdsverloop van 8 jaren (1863— 1870)

bedroeg het aantal onwettige geboorten slechts 5.49%,, terwijl dit, om

een voorbeeld te noemen , in 1872 in Beijeren 14.4% en in 1872 in

Oostenrijk 12.3% bedroeg.

'Daar tegenover vormen de jaarlijks gepleegde misdaden een sombere

'lijst. Per jaar worden ongeveer 3000 moorden gepleegd, 30000 verwon-

dingen , 4000 aanrandingen , door struikroovers en 5000 diefstallen, met

inbraak. Uit een officieel verslag der misdaden , in het eerste half jaar van

1875 en van 1876 gepleegd
,

blijkt ,
dat er in dit opzicht, eer achter-

dan vooruitgang valt op te merken. Het warme bloed der Italianen moge

voor een klein deel de veelvuldig voorkomende moorden en zware ver-

wondingen verklaren, aan de andere zijde is het een feit, dat de rechter-

lijke macht, maar al te vaak, in hare werkzaamheid belemmerd wordt, door

een aantal geheime genootschappen , die onder de misdadigers bestaan.

Men mag aannemen , dat meer dan 200000 personen lid zijn van de Mafia

en de Camorra
, vereenigingen , die er een eigen taal op nahouden.

Wat in Sicilië de Mafia is , dat is in Napels de Camorra, in Ravenna

en Bologna de Squadraccia, in Turin de Cocca. Volgens deskundige

zouden de Pugnalatori van Parma en de Sicarii, van Rome ook der-

gelijke vereenigingen zijn. Alleen de naam is anders, maar overigens

moge er in enkele vormen verschil zijn, in den grond der zaak, vindt

men overal dezelfde ideale eenheid, in al de werken dier vereenigingen,

terug.

Wie op de vraag: Wat is dan nu eigenlijk de Mafia? een volledig

antwoord verlangde, zou iets onmogelijks eischen. 't Gemakkelijkst begrij-

pen wij haar nog , wanneer we nagaan , wat ze niet is. Vooreerst is ze

geen vereeniging onder bepaalde vormen , ze bezit geen statuten , houdt

geen vergaderingen en heeft geen erkende hoofden. Het ruwe eigenbelang

houdt de leden bij elkander en doet hen samenwerken, in alles wat strekken

kan ten nadeele van den staat of der geordende maatschappij. Zij zoeken

de middelen voor hun onderhoud en een betrekkelijke welvaart te verkrij-
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gen, niet door volhardenden arbeid , maar door bedrog
,

vreesaanjaging

,

misbruik maken van vertrouwen en geweld. Zij zijn de gezworen vijanden

van den staat, ofschoon zij tevens niet zelden bezoldigde staatsambten be-

kleeden. Alle werken samen , waar het er op aankomt , het gezag der

wet te verminderen , den arm der rechterlijke macht te verzwakken en de

macht van den Staat te breken. Om dit doel te bereiken, trachten zij

zooveel mogelijk, cle geregelde maatschappelijke toestanden te verstoren en

wantrouwen en haat te zaaien , niet alleen tusschen de regeering en het

volk , maar ook tusschen de verschillende volksklassen onderling. Door

hun toedoen vooral , ziet het er met de openbare veiligheid allerdroevigst

uit K

Over het algemeen, staan het Zuidelijk deel van Italië en de eilanden op

een veel lageren trap, dan het Noorden. Dit geldt van de openbare veiligheid

,

de volksontwikkeling, den landbouw, nijverheid, handel, middelen van ver-

keer , kortom van alles. Het Noorden toch, staat in dat alles, volstrekt

niet ten achter
,

bij cle meest beschaafde staten van Europa. Toch kan

't niet ontkend worden, dat de eenmaal zoo grootsche en te recht geroemde

werkkracht en handigheid der Italianen, in 't algemeen, diep gezonken zijn.

Het zijn dan ook de meest primitieve takken van nijverheid, die thans

nog bloeien , die waarbij de natuur meer doet, dan de mensch ; zoo b. v.

de zeer winstgevende zijde-cultuur , die echter alleen tot de Noordelijke

provinciën beperkt is , het winnen van plantaardige olie (waaronder vooral

die van Lueca beroemd is)
,

wijn-
, vlas- en hennipbouw en cle zuivelbe-

reiding.

Op het punt van manufactuur-fabricage , kan de Italiaansche nijverheid

zich, zelfs niet in de verte, met de buitenlandsche meten , al worden dan

ook hier en daar, vooral in het Noorden, enkele fabrieken gevonden. Slechts

in enkele takken van industrie, die echter ongelukkig slechts weinig winst

afwerpen , is Italië cle overige Europeesche staten vooruit. Hiertoe behoo-

ren het stroovlechten , cle vervaardiging van mozaïekwerk en cameeën en

de bearbeiding van het koraal. Nog zijn er enkele grootere fabrieken
,

die meer samengestelde nijverheidsproducten leveren. Als zoodanig noemen

we de lakenfabrieken van Piemont en Lombardije, de ijzergieterijen van Genua

en Napels en de aardewerkfabrieken van Milaan ; maar dergelijke fabrieken

zijn slechts spaarzaam over het land verbreid.

Nijverheid en handel staan met elkander in het nauwste verband. Sedert

het begin der nieuwe geschiedenis, is laatstgenoemde aanmerkelijk ach-

teruitgegaan , vooral ten gevolge van de ontdekking van den weg om de

Kaap cle Goede Hoop. Eerst sinds de opening van het Suez-Kanaal
,

waardoor cle Middellandsche Zee, althans gedeeltelijk, haar vroegere belang-

rijkheid herwonnen heeft , is het den Italiaanschen handel mogelijk ge-

worden , zich weer wat op te heften. Toch wordt nog steeds de uitvoer

ver door den invoer overtroffen. De belangrijkste invoerartikelen zijn koffie,

specerijen , tabak , suiker , runderen , huiden , leder , wol , zoowel ruwe

als bewerkte
,

zijden stoffen
,

granen , hout
,
wapenen, weelde artikelen,

werktuigen , metalen , inzonderheid ijzer
,
glas , kristal en aardewerk. Uit-

1 Dr. M. G. Conrad. Ausland. 1870. No. 46 S. 919.
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gevoerd worden hoofdzakelijk : olijfolie
,
wijn , ruwe zijde, gedroogde vruch-

ten
,
groenten

,
rijst , kaas , zwavel en marmer

»Er is bijna geen land in Europa ," zegt Hobirk , »dat zooveel be-

reisd wordt en zoo herhaaldelijk beschreven , als Italië en toch is er bijna

geen volk, dat zoo weinig bekend en begrepen wordt, als het Italiaansche

.

Het is nog zoo lang niet geleden , dat te onzent de burgerman, zich den

Italiaan voorstelde als een kerel , wiens zwarte oogen gluipend gluurden,

van tusschen zijn puntigen hoed en den hoog opgetrokken zwarten mantel

,

en wiens verborgen dolk, van tusschen de plooien van zijn kleed, onheil-

spellend te voorschijn kwam. En al is dan ook een dergelijke opvatting

verouderd, toch zijn er nog duizende, voor wie het woord «Italiaan" eens-

luidend is met valschheid
,
meineedigheid

,
wraakzucht, luiheid, onreinheid

en God weet, welke ondeugden meer. Een ieder echter, die onbevooroor-

deeld , met menschenkennis en een scherpen blik toegerust , Italië be-

zoekt , overtuigt zich spoedig , dat er geen goediger en beminnelijker slag

van menschen gevonden wordt."

Over het algemeen, vertoont de Pranschman, zoowel de licht- als de scha-

duwzijden van een sanguinisch , de Italiaan die van een cholerisch gestel,

en beide natiën maken, ieder voor zich, aanspraak op het recht, met andere

ontwikkelde volken, aan de spits der Westersche beschaving te staan 2
.

Het kan intusschen niet ontkend worden , dat vele dingen , die den

vreemdeling onaangenaam aandoen
,

gevolgen zijn van het volkskarakter.

En ook behalve dat, zijn aan reizen in het Zuiden gebrek en ellende en tal

van wederwaardigheden verbonden. De verstikkende stofwolken, de verblin-

dende zomerzon , de ongezelligheid der huizen
,
gedurende den winter , de

ontzettende armoede, ellende en onreinheid der bewoners, dat zijn natuur-

lijk altemaal dingen , die menig reiziger, het genot van een Italiaansche

reis vergallen. Zoo zal b. v. ieder, die in Italië gereisd heeft, onbepaald

instemmen met de klacht van den vrijheer du Prei, waar hij zich be-

klaagt over den verregaanden last van hoopen bedelaars. »Daar is," aldus

spreekt hij, »geen ontkomen aan den Italiaanschen bedelaar. Het gezicht

van een vreemdeling werkt electrisch op zijn arm , die als van zelve een

horizontale richting aanneemt en op zijn mond, die zich onmiddelijk opent,

om een aalmoes te vragen." Ook daar , waar dezelfde schrijver zich scherp

uitlaat over de onzindelijkheid van het Italiaansche volk , kan men hem

kwalijk van overdrijving beschuldigen. »De geïllustreerde reisbeschrijvin-

gen geven ons platen , zoo heerlijk schoon . dat we in elk Italiaansch land-

schap een waar Eden denken te vinden. Maar maken we kennis met de

werkelijkheid , dan ontdekken we al heel gauw, hoe dergelijke tafereelen

alleen bestaan , wanneer men alle onreinheid en veel onooglijks wegdenkt.

1 G. Branca. Geografia elementare. Terza edizione. Torino 1874. 8o. S. 93.

2 Dr. Eduard Reich. Der Mensen und die Seele. Studiën zur physiologischen und phyloso-

phisclien Anihropolngie und zur Pliysik des tüglichen Lebens, Berlin. 1872. 8o S. 311—313.
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Bijna alle Italiaansche landschappen zijn letterlijk bedekt met allerhande

vuiligheid en met uitzondering van enkele, zeer deftige wijken
,

geldt dit

zelfs van de grootere steden. Ze zien er uit , als hadden de straten nog

nooit met een bezem kennis gemaakt. Het keukenafval wordt eenvoudig

uit de vensters , de drek uit de deuren geworpen en blijft dan liggen
,

waar het neervalt. Neemt al deze of gene buitengemeen zindelijke buis-

vrouw de moeite, om dat vuil wat op te vegen, dan bepaalt zij er zich toe,

het in een hoek bijeen te schuiven , waar het blijft liggen tot de eerst-

volgende regenbui het weêr over de straat uitspreidt. In den winter is

die toestand nog eenigszins dragelijk , maar 's zomers is de lucht, op vele

plaatsen
,

letterlijk verpest"
i

.

Om billijk te zijn , moeten we hieraan toevoegen, dat in den laatsten

tijd, in de groote steden, een reinigingssysteem bestaat , waaraan menige

stad van het buitenland een voorbeeld nemen kan.

»Dat de Italiaan door en door lui is en voor eiken gezetten arbeid on-

geschikt, is een algemeen verbreide, maar te eenenmale verkeerde meening.

Om zich van het tegendeel te overtuigen, bezoeke men sltchts de omstreken

van Napels, de gezegende Campagna, en men zal verbaasd staan over de

zorgvuldigheid, waarmede hier de landbouw wordt uitgeoefend. Ja, dat

houdt zelfs op landbouw te zijn, het heeft meer van de netste tuinderij. Met

volhardenden ijver, wordt het kleinste plantje onkruid uit de, kunstmatig be-

sproeide, landerijen verwijderd. En waar, gedurende den zomer, de arbeid

op den middag, bepaald onmogelijk is, ziet men 's morgens, reeds voor het

krieken van den dag, honderde werkzame landbouwers hun zwaren dag-

taak beginnen. Zoo vond ik het in de Campagna, zoo ook in Umbrië, de

Marken en Lombardije. En in Piemont verrichten de arbeiders in de

steengroeven, in waarheid wonderen." ~.

Dat trouwens de matige en, op het punt van dagelijksche behoeften,

weinig eischende Italiaan, ook elders als werkman zeer gezocht is, blijkt

daaruit, dat verreweg de meeste spoorwegen en dergelijke werken in Mid-

den-Europa, door Italianen zijn aangelegd.

In verhouding tot zijn bevolking, is er bijna geen land, dat zooveel

groote steden bezit als Italië. Men telt er 24, waarin omstreeks 3 milli-

oen menschen wonen, d. i. meer dan 10% der geheele bevolking van het

Kijk. Door achtereenvolgens de verschillende deelen des lands een kort

bezoek te brengen, zullen we de voornaamste dier steden leeren kennen.

Aan den Oostelijken voet der Alpen strekt zich de grootste provincie

van Italië uit. Niet ten onrechte draagt het voormalig vorstendom Pie-

mont (Pedemontium, Pie de Monti, voet van het gebergte) zijn naam

;

want daar het gebergte van Montferrat zich van af Genua, in Noordelijke

1 Du Prei. Unter Tannen und Piuien. YVanderungen in den Alpen, llalien, Dalmaiien und

Montenegro. Berlin 1875. 80.

2 Holmk. SVatiderungen auf dein Geniete der Lander- und Völkeikunde. Italien. S. 13
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richting, tot aan de kniebocht van den Po uitstrekt, is het, aan bijna alle

zijden, door bergen omgeven. De plastiek van den bodem biedt de grootst

mogelijke verscheidenheid en afwisseling aan. De woeste Alpendalen gaan

langzamerhand, in vruchtbare laagvlakten over, die de oevers van den Po

omgeven.

De inwoners dezer provincie spreken een dialect, dat uit Fransch en

Italiaansch is samengesteld.

Het bergachtig landschap, tusschen den rechteroever van den Poufer en

de Apenijnen, vormt het voormalig graafschap Montferrat, terwijl het ge-

bied, langs den linkeroever van den Poufer, bekend is onder den naam van

Lomellina.

De handel dezer landstreek is van zeer veel belang; inzonderheid die in

zijde, hennep en vee. Ze wordt bevorderd door een spoorwegnet, veel

uitgebreider, clan in eenig* ander deel van Italië wordt aangetroffen.

Bijna nergens is het aantal cretins zoo groot als in deze provincie.

De hoofdstad van Piemont, dat met Ligurië en het eiland Sardinië, het

voormalig koningrijk Sardinië vormde, is lurin aan den Po. Deze stad,

die zich 231 M. boven den zeespiegel verheft, was van 1861— 1865, de

hoofdstad van het koningrijk Italië.

Turin, Ital. Torino (Augusta Taurinorum) is een der schoonste steden

van het koningrijk, met 213000 inwoners. De stad heelt een net en uit-

lokkend voorkomen en is zeer regelmatig gebouwd, zoodat de meeste straten

elkander rechthoekig snijden. De huizen hebben veelal veranda s. Het

bezit tal van wetenschappelijke inrichtingen, musea, een universiteit en

vele zijdefabrieken. Heerlijk schoon is het uitzicht, dat men van den top

der nabijgelegen Monte de Capucini geniet. Aan den voet van dien heuvel,

strekt zich de stad uit, terwijl de horizont door een krans van bergen

wordt begrensd. Toch wordt dit panorama nog overtroffen, door dat van

het meer oostelijk, op een heuvel liggende Superga, de laatste rustplaats

der Sardinische vorsten.

Onder de vele belangrijke steden dezer provincie, maken we alleen nog

melding van Aosta (Augusta Pretoria), aan den ingang der beide dalen

van den grooten en den kleinen St. Benaard en van het aan de Dora Kiparia

gelegen Suza, waar de tunnel door den Mont Cénis, die Italië met Frank-

rijk verbindt, een aanvang neemt.

Ten Z. van de Apenijnen strekt zich Ligurië uit, een lang, smal en

zeer bergachtig kustland, ten Z. begrensd door de Zee, ten N. door de

Apenijnen, waarover de spoorweg door de Bochetta-pas, naar Genua loopt.

Het is een rotsachtige en onvruchtbare landstreek, die echter met de meeste

zorg wordt bebouwd. In deze provincie is de nijverheid vrij sterk ont-

wikkeld. Zij levert zijden stoffen, fluweel, damast, zeep, papier en hand-

schoenen.

De taal der bewoners is nog minder zuiver ën schoon dan die der Pie-

monteezen.

De aanblik van de hoofdstad Genua, Ital. Genova, van de zeezijde gezien

,

is treffend schoon. Van af de kust strekt zich de stad amphitheaters-

gewijze, langs de hellingen der bergen uit* Zooals gewoonlijk, beantwoordt

het inwendige der stad, in geenen deele, aan den grootschen indruk, dien
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haar eerste gezicht op den reiziger maakt. De huizen zijn veelal zeven tot

negen verdiepingen hoog en de straten zoo nauw, dat er zijn, waarin nimmer

een enkele zonnestraal den bodem beschijnt. Toch draagt de stad in som-

mige opzichten, niet ten onrechte, den naam la Superba. In die enge

straten toch, verheffen zich hier en daar, de prachtigste paleizen, terwijl

de beide bergen, waarop de stad is gebouwd, door een grootsche brug, de

»Fonte Carignano", met elkaar verbonden zijn.

Genua telt 130000 inwoners en is een der belangrijkste handelshavens

van Italië. Het bezit een paar kunst-akademiën , bibliotheken , een arse-

naal , verscheidene scheepstimmerwerven en zijdefabrieken. Aanzienlijk is

vooral de uitvoer van palmolie.

De natuurlijke gesteldheid van Ligurië brengt mede, dat ook alle overige

plaatsen van eenig gewicht, aan de zeekust gevonden worden. Van deze

noemen we alleen de havensteden Savona en La Spezia. De laatste is de

gewichtigste oorlogshaven van Italië en ligt aan een prachtige golf , die

beschermd wordt door twee forten, aangelegd op de beide rotsen, die te-

genover elkander, aan den ingang van de golf, gelegen zijn. Deze baai

vormt eene der grootste en schoonste havens van Europa.

Ten O. van Piemont liggen Lombardije en Venetië. Het Noordelijk

deel dezer provinciën is zeer bergachtig ; de Veltliner, Tridentiner en Kar-

nische Alpen strekken zich aldaar uit. De Zuidelijke hellingen dier ber-

gen zijn zeer steil.

Over het algemeen is de Lombardijsche laagvlakte buitengemeen vrucht-

baar
,

terwijl ze door tal van rivieren , kanalen en vaarten doorsneden

wordt , die niet alleen de vruchtbaarheid van den bodem krachtig bevor-

deren , maar bovendien den afvoer van produkten gemakkelijk maken.

De landbouw houdt zich hoofdzakelijk bezig met de teelt van rijst en

Turksche tarwe , vlas en hennep
,
wijn , ooft , moerbeziënboomen , die een

krachtige zijde-cultuur mogelijk maken, olijven en voortreffelijke terpentijn,

die in Venetië uit den lorkenboom gewonnen wordt. De veeteelt is van

zeer veel belang en vooral de omstreken van Lodi, bezitten uitmuntende

weiden.

De hoofdstad van Lombardije is Milaan (Milano la Grande)
, aan het

riviertje Olona. Met inbegrip der voorsteden heeft die stad 264000 in-

woners. Niet ten onrechte wordt Milaan »het Italiaansch Parijs" genoemd.

Het is in alle opzichten een nieuwerwetsche groote stad. Ze bestaat alleen

door zich zelve en hare straten, zoowel als het weelderige Corso Vittore Emma-

nuele, spreken van stoffel ijken welvaart en onuitputtelijke rijkdommen. Milaan

heeft echter meer het karakter van een Noordelijke, clan van een Italiaan-

sche stad
;

zijne bewoners herinneren aan het ernstig volkskarakter der

Duitschers en roepen onwillekeurig het beeld der Longobarden voor oogen.

De kruising der rassen heeft op de bevolking, een veredelenden invloed

uitgeoefend. Met Florence , waar eveneens het Latijnsche element veel

Germaansch bloed in zich opnam , was het een der middelpunten van het

intellectueel leven van Italië en nog heden ten dage heeft het , waar het

op de beoordeeling van musicale werken aankomt , een beslissende stem .

1 A'Joll' Pichler. Bei lage ziir Wiener Abeuolpost. 20 Juni 1870.
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In waarheid heeft zijn schouwburg la Scala, een Europeesehe vermaard-

heid. Bovendien is deze stad beroemd door haar heerlijk schoone, uit wit

marnier opgetrokken, domtoren, 109 M. hoog , een meesterstuk van Gothi-

schen bouw, door de Brera-galerij , een sterrewacht , een academie van

wetenschappen en de Ambrosiaansche bibliotheek.

In Venetië slaan we natuurlijk het allereerst den bli': op de, op palen ge-

bouwde lagunen-stad van dien naam, bet » Venezia la bella" der Italianen,

eenmaal de heerscheres der Adriatische zee. Op bijna ± kilometers afstand

van de kust, strekt deze stad zich, in den vorm van een driehoek, over 118

eilandjes uit. Hare 15000 huizen spiegelen de voorgevels in de kanalen,

die de eigenlijke verkeersaderen vormen. Daaronder bekleedt een eerste

plaats »het Canal grande ," dat in den vorm van een S, de geheele stad

doorsnijdt. Dit kanaal , dat omzoomd is door trotsche paleizen, in den

Gothischen of Renaissance stijl opgetrokken , en waarop tal van ranke

gondels en barken elkaar voorbij snellen, roept onwillekeurig het Venetië

der middeleeuwen voor den geest terug. De groote marmeren brug (Pon-

te Rialto) , het schoone St. Marcus-plein , met de aan den zelfden heilige

toegewijde kerk, het voormalig paleis van den Doge, thans koninklijk

paleis, met de beruchte staatsgevangenissen, de rijke St. Marcus-bibliotheek

en het groote arsenaal met kanonnengieterij, zijn de meest belangrijke mo-

numentale gebouwen dezer eilandenstad. De lagunen, d. z. strandmeren

der stad, zijn door duinen (lidi) en een 15 mijlen lange steenen dam

(Murazzi), tegen het indringen der zee, en door afvoerkanalen, tegen verzan-

ding gevrijwaard. Het aantal inwoners bedraagt 130000.

Als een vooral vroeger buitengemeen sterk punt, maken we melding van

den beroemden Italiaanschen vierhoek, gevormd door de vestingen Verona,

met een goed onderhouden Romeinsch amphiijheater
,
Legnano , Pescheira

en het zich uit moerassen verheffende Mantua.

Tusschen de Apenijnen en den Po, strekt zich, het naar de Via Emilia

genoemde Emilia, uit. De oude Komeinsche heirbaan liep van Ariminum,

thans Rimini, aan de Adriatische zee , over Bononia (Bologna) , Mutina

(Modena) en Parma naar Placensia (Piacenza) aan de Po. Deze provincie

omvat de voormalige hertogdommen Parma en Modena , benevens de Ro-

magna , bestaande uit de voormalige pauselijke districten Bologna, Eerrara

Forli en Ravenna. In het Zuidelijk deel is de bodem bergachtig, in het Noor-

den vlak. Het vlakke land is buitengemeen vruchtbaar en brengt vooral veel

olie
,
aardappelen en kastanjes op ; in de omstreken van Piacenza, vindt men

uitmuntend weiland, terwijl Modena rijk is aan granen, ooft en schoone wijn-

gaarden. Een opmerkelijk verschijnsel is de groote hoeveelheid aardolie, die

in de Westelijke deelen van Emilia, in gegraven bronnen, verzameld wordt.

Steden , van die belangrijkheid en vermaardheid als de bovengenoemde,

vindt men in Emilia niet. Noemenswaardig echter zijn, vooral het schoone

Parma
, het eerwaardige Bologna

, dat waarschijnlijk Rome zag ontstaan

en dat de oudste universiteit van Europa bezit, en het sterke Ravenna,

eenmaal een beroemde zeehaven.

Aan de zuidzijde der Apenijnen, dalen we af in een der schoonste stre-

ken van Italië, het voormalige groothertogdom Toscane. Het N. O. deel

dezer provincie wordt doorsneden door de Etrurische Apenijnen , die met
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haar uitloopers, ongeveer het derde deel der oppervlakte beslaan. Het oterige

bestaat gedeeltelijk uit vruchtbaar, lachend heuvelland, voor een ander deel,

uit een lagen, ongezonden, moerassigen kustzoom. Dit laatste gebied , bekend

onder den naam van maremmem , strekt zich uit tusschen Pisa en Latiun.

De bodem is zeer vruchtbaar en levert rijke oogsten van granen
,

rijst

,

wijn , olie en zuidvruchten ; hier en daar vindt men warme bronnen.

Al is ook bier de nijverheid van haar vroeger schitterend standpunt af-

gedaald , toch is ze niet zonder beteekenis. De fabrieken leveren zijden

stoffen , vlechtwerk in stroo , leder
,
papier en mozaïekwerk.

In geen enkele provincie van Italië, staat het volksonderwijs op ztilk een

hoogen trap, als hier.

De hoofdstad van Toscane, Florence, Ital. Firence , telt 167000 in-

woners en wordt door de Arno besproeid. Van 18C5 tot 1871 was het

de hoofdstad van het vereenigd koningrijk. De stad ligt in een vruchtbare,

rijk gezegende vallei. Ook zij draagt den bijnaam van la bella en ze draagt

dien met het volste recht , zoowel wegens haar schoone ligging en gezond

klimaat , als wegens de pracht en rijkdom der openbare en bizondere ge-

bouwen. Hare verzameling van schilderijen overtreft die, van elke andere

stad der wereld, en op het punt van beeldhouwwerk, wordt zij alleen ge-

ëvenaard door Rome en Napels , voor zoover het betreft producten der oud-

heid. Maar in voortbrengselen der beeldhouwkunst uit de 1 6e en 17e eeuw,

laat ze ook deze beide mededingers ver achter zich. En op het gebied der

bouwkunst verheugt zij zich in een roem , dien zij alleen met Athene deelt,

namelijk , dat zij alles, wat zij bezit, zelve geschapen heeft. Op dit gebied

kan alleen Venetië, en dan nog slechts van verre, zich met haar meten 1
.

De schoonste stadswijk is het plein Santa Croce , met de galerij der offi-

ciën (Ufflci) , den Palazzo Vecchio met de Loggia de Lanci , de reusach-

tige domkerk , met haar slanken toren , een meesterstuk van bouwkunst

en eindelijk de schoone kruiskerk, het ïoskaansch pantheon. Langs de Ponte

Vecchio bereikt men den tegenoverliggenden oever van den Arno. Hier vin-

den we het smaakvolle
,

eenvoudige Palazzo Pitti , waarachter zich het

Boboli-park uitstrekt , de plaats van samenkomst der Toskaansche beau-

monde. Op de heuvels, die op den rechter Arno-oever, Florence omgeven
,

is een grootsch park aangelegd , de Via de Colli , dat zelfs de Pincio te

Rome, den loef afsteekt.

In het mondingsgebied van den Arno, ligt het eenmaal machtige, thans

diep vervallen Pisa. Merkwaardig blijft het nu zoo doodsche marktplein
,

dat in de geheele wereld zijn weergade niet heeft. Immers het bezit vier

der heerlijkste kunstgewrochten : den dom, de 54 M. hooge, scheeve toren,

die meer clan 3 M. overhelt , het Baptisterium en den Campo Santo. Een

sterke tegenstelling met Pisa , vormt het levendige Livorno, den hoofdze-

tel van den handel op de Levant, met 100000 inwoners.

Thans betreden we Umbrië , dat tot het gebied van den Tiber behoort

en in de lengte doorsneden wordt, door den spoorweg van Florence naar

Rome. In dit gewest vermelden we Perugia , een stad, vol van de heer-

lijkste kunstschatten , tusschen den Tiber en het Trasimeensche meer
;

1 Juliu-i Fdiicncr. Ëiu winter in Italien, Griechenluml und Conslanünopel. Magdeburg. 1876

80. I Bnd. S. 79—80.
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Assisi met het graf van den stichter der Franciscaner-orde en het aan

Romehxsche oudheden zoo rijke Spoleto.

Een eigenaardigheid der steden in dit gewest is haar ligging op het ge-

bergte , zoodat alle stations van den spoorweg , die de vlakte doorloopt
,

op betrekkelijk grooten afstand der steden gelegen zijn. Waarschijnlijk

zijn di& plaatsen om redenen van gezondheid zoo hoog aangelegd
, want

terwijl in de vlakke streken meestal moeraskoortsen heerschen
,

zijn de

hoogere deelen uitermate gezond. Bepaald aan Italië eigen, is de kolos-

sale bouwstijl, zelfs bij nederige woningen te platten lande. De kleine,

sierlijke Kluizen, met hun platte daken, warandes en torentjes, hebben het

aanzien van burchten. In vergelijking met deze woningen, hebben de vaak

lompe en bijna altijd smakelooze boerenwoningen, in het Noorden van Eu-

ropa, een armelijk en vervelend voorkomen.

Aan de oostzijde van de Apenijnen en door deze van Umbrië gescheiden,

strekken zich de zoogenaamde Marken uit. Hier moeten vermeld worden

de vesting Ancona
,

tegelijkertijd de beste havenstad op Italië's Oostkust

en de druk bezochte bedevaartsplaats J^oreto , die er aanspraak op maakt,

het huisje te- bezitten , dat door de moeder des Heeren in Nazeret bewoond

werd. Lang.? de geheele kust , worden de Marken door een spoorweg

doorsneden. Een andere lijn gaat van Falconara naar het binnenland

,

loopt over de schilderachtige, Romeinsche Apenijnen en sluit zich bij Foligno

aan bij de Umbrische baan , zoodat een nagenoeg rechte lijn Ancona met

Rome verbindt.

Laatstgenoemde stad , thans weder Italië's hoofdstad
,

ligt in de pro-

vincie Latium , het voormalig erfdeel van St. Pieter. Tegenover deze stad

verdwijnen natuurlijk, alle andere plaatsen van dit gewest, in het niet.

Rome, de eeuwige stad , la cilta eterna, urbs aeterna, door de Ro-

meinen kortweg urbs genoemd, heeft volgens de volkstelling van 1874,

een bevolking van 256153 zielen, welk getal intusschen aanhoudend stijgt.

De stad is gebouwd op verscheiden heuvelen. De zeven heuvelen der oud-

heid zijn de Palatijnsche , de Capitolinische , de Aventinisclie, de heuvels

Coelius
, Esquilinus, Viminal en Quirinal. Tegenwoordig strekt zich de

stad bovendien uit over de Monte Pincio met zijn heerlijk schoone wande-

lingen en aan gene zijde van den Tiber , die zich in den vorm eener S

door de stad kronkelt, over de Monte Gianicolo (Mons Janiculus) en de Monte

Vaticano. Het zoogenaamde »oude Rome" , aldus genoemd , omdat daal-

de meeste overblijfselen uit de oudheid gevonden worden, ligt op de heuvels

'Palatinus, Aventinus en Coelius. Het nieuwere gedeelte, met zijn enge, lijn-

rechte straten
,

ligt in de vlakte, langs de Noordelijke en Oostelijke hel-

lingen van den Capitolus
,
Esquilinus , Viminal ,

Quirinaal en Pincio.

Onmiddellijk achter het kapitool, zien we neer in den steeds meer onder-

zochten, eerwaardigen bodem van het oude Forum, met den triumfboog

van Septimius Severus. Verder op staat die van Titus, terwijl de Pala-

tijnsche heuvel, met zijn altijd groene eiken en zijn trotsche paleizen, zich

dreigend achter ons verheft, en de ontzachelijke massa van het Amphitheater

der Flaviï (het colosseum) statig voor ons oprijst. Daarnevens verheffen

zich de machtige bogen van den basiliek van Constantin en den triumf-

boog van dezen keizer.
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Ook in andere stadswijken worden nog overblijfselen uit de oudheid

gevonden, waaronder vooral het Pantheon ; maar deze maken niet dien-

zelfden overweldigenden indruk, als die, welke zich in het »oude Eome"

verheffen, waar slechts enkele verstrooide villa's, kerken en kloosters de

nieuwere tijden voor den geest roepen. Dit oude, verlaten Eome strekt

zich dus uit ten Z. van de nieuwere stad, die slechts een klein gedeelte

van de, binnen de tegenwoordige muren vervatte, oppervlakte beslaat. Deze

muren, die een omtrek hebben van 23 Km. , omvatten een ruimte van

14 160 898 M. , waarvan de huizen met toebehooren 4 000 000, de stra-

ten en pleinen 2 000 000 M. beslaan. Het overig deel wordt door

tuinen en wijngaarden ingenomen. Meer en meer echter, breidt de stad

zich uit en vele tuinen worden in bouwterrein veranderd. Op den Es-

quilinischen en Viminalischen heuvel en aan gene zijde der zuil van Dio-

cletianus, zijn in de laatste jaren, geheele nieuwe stadswijken, als padde-

stoelen, uit den grond opgekomen. De huizen echter, waaruit deze be-

staan, opgetrokken in den karakterloozen kazerne-stijl, dien we in alle groote

steden, van den nieuweren tijd, terugvinden, zien er uit, alsof zij den bodem

ontheiligden, die juist hier de grootste schatten in zijnen schoot verbergt.

Alleen met hetgeen men hier opgegraven heeft, is een nieuw museum gevuld.

Vijf bruggen, waaronder de statige Ponte S. Angelo en Quattro capi

uit de oudheid afkomstig zijn, verbinden het grootere stadsgedeelte, op den

linkeroever, met het kleinere, op den rechteroever van den Tiber. Het Zui-

delijk deel van 'de stad heet Trastevere. Hier wonen de lagere volksklas-

sen, die er zich niet weinig op laten voorstaan, dat het onvervalschte

oud-Eomeinsche bloed hun door de aderen vloeit. Schilders en kunste-

naars roemen de schoonheid, vooral van de vrouwen van Trastevere.

Een lange, lijnrechte straat loopt van den voet van de Monte Giano-

colo, langs den Tiber en verbindt Trastevere met het Leoninisehe stads-

deel, aan welks uiteinde de St. Pieterskerk en het daaraan grenzende

reusachtige paleis van het Vaticaan opstijgt. Een rechte straat voert, van

het St. Pietersplein , naar het kasteel van Angelo (de Engelenburg) 1
.

Tegenover het, in den Tiber gelegen, kleine eilandje San Bartolomeo,

veelal Isola Tibsrina genoemd, strekt zich op den linker- oever, het be-

roemde Ghetto uit , dat door 6000 joden bewoond , in de laatste jaren,

uit een oogpunt van reinheid , veel vooruitgegaan is.

Meer dan eenige andere, is Eome de stad voor de kunst en hare

beoefenaars. In waarheid is het aantal musea en merkwaardigheden 'op

het gebied der kunst legio. In de talrijke galerijen prijken, naast de over-

blijfselen der oudheid , de meesterstukken der Italiaansche schilders en

beeldhouwers.

Vooral bewonderenswaardig zijn de vele groote en kleine kerken en

kapellen , die alle eeuwen van den Christelijken godsdienst vertegenwoor-

digen. Van den voormaligen kerkelijken luister, die Eome, als de hoofdstad

der geheele Christenheid kenmerkte , is echter ten gevolge van geheel ver-

anderde tijdsomstandigheden, weinig of niets overgebleven. Sedert Rome

de hoofdstad is geworden van een groot rijk , is het de zetel geworden

1 Zie over de Engelenburg. Ausland 1876. No. 18. S. 34l.
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der ministeries , der rechtbanken en de woonplaats van een aantal amb-

tenaren. Het bezit een universiteit en vele andere instellingen. Maar tegelijker-

tijd heeft Rome zijn zondagspak uitgetrokken en krijgt, met den dag, een

steeds burgerlijker voorkomen. Zoowel wat licht- als schaduwzijden aan-

gaat , wordt Eome meer en meer aan andere groote steden gelijk. De

groote toovenares is zelve onttooVerd en niet zonder een gevoel van wee-

moed, denkt de bezoeker aan de mogelijkheid , dat er eenmaal een tijd

kan komen, waarin weinig of niets meer er aan herinnert, dat geen enkele

plek aarde, een hooger historische belangrijkheid heeft, als deze stad, die nog

steeds met een gevoel van eerbied »de eeuwige stad" genoemd wordt.

Ten Z. O. van Latium verheffen zich de woeste Abruzzen , vol kloven

en spleten, en het graafschap Molise, het bergachtigste landschap van ge-

heel Italië. Door die grondgesteldheid is hel? weinig geschikt voor land-

bouw , maar des te beter voor veeteelt. Een groot gedeelte der bevolking

begeeft zich, in den oogsttijd, naar zuidelijker streken of naar Midden-Ttalië.

Dit gewest verlatende, betreden we Zuid-Italië, dat de landschappen

Terra di Lavoro of Campanië, Apulië en Calabrië onwat. De warmte wordt hier

gematigd door koele zee- en bergwinden. De winter, of liever het natte

jaargetijde , duurt slechts korten tijd , zoodat boomen en weilanden altijd

groen blijven ; reeds in Januari beginnen de boomen te bloeien. Een plaag

voor deze streken is de Scirocco , een verschroeiend heete wind , die in

de Afrikaansche Sahara ontstaat.

De vruchtbare bodem is in hooge mate vulkanisch. Sedert het begin

onzer jaartelling , hebben reeds 70 belangrijke uitbarstingen van den

Vesuvius plaats gehad en ook aardbevingen zijn, in deze streken, even talrijk

als hevig.

De Campagne
,

Campagna felice , met de herhaaldelijk bezongen golf

van Napels , kan als El Dorada van Zuid-Italië beschouwd worden.

De stad Napels strekt zich, over een lengte van 7 kilometers, langs

de kust van de gelijknamige golf uit. Zij heeft een omvang van 18 km.

en een bevolking van 450000 zielen. Verrukkelijk schoon is de aanblik

van Napels , zooals het zich amphitheatersgewijze uitstrekt , om die eenige

golf, die zich tusschen het Misenisch voorgebergte en kaap della Campanella

uitstrekt. Op den achtergrond verheffen zich de Vesuvius, de Monte San

Angelo en het Napolitaansche kustgebergte, terwijl de blauwe golf getooid

wordt, door de romantische eilanden Capri, Ischia en Procida, tusschen welke

drie kanalen toegang tot de Tyrrheensche zee verleenen. Ver in het ver-

schiet teekenen de trotsche Apenijnen zich tegen den altijd blauwen hemel

al en in de onmiddelijke nabijheid der stad, verheffen zich de Posilippa-

heuvels, met het graf van Virgilius en ten N. daarvan ligt het schoonste

punt der aarde, de hoogte van Oamaldoli, waaraan zich in Zuid-Oostelijke

richting, de heuvels Voinero, Capodimonte en S. Maria del Pianto aansluiten.

De, in volle schoonheid, pronkende bergstad is aan alle zijden omgeven

door de weelderigste
, zuidelijke planten-wereld ; cactus-boomen en agaven,

oranje- , limoen- en palmboomen wisselen elkander af. Ten O. van de

stad
,

spiegelen zich Portici, Torre del Greco en Torre dell Annwi-

ziata in de heldere zee, terwijl de hooge aarden wal van het aloude Pompeji,

de plaats zijner klassieke muren heeft ingenomen. Aan de Z. O. zijde ein-
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delijk, wordt het landschap afgesloten, door de machtige kalkrots Monte

S. Angelo , die loodrecht naar de zee afdaalt. 1

Napels is de grootste stad van het vereenigd koningrijk en een groote,

levendige haven, die door den Molo de gedaante eener L verkregen heeft.

Ten opzichte van voortbrengselen der kunst, kan Napels zich niet meten

met Rome, Florence of andere Italiaansche steden, en ook uit een bouw-

kundig oogpunt, biedt de over 't algemeen fraai gebouwde stad, weinig

merkwaardigs aan. Het voornaamste, wat ze in dat opzicht bezit, zijn

kloosters, hospitalen en een menigte kerken, die meer door rijkdom, dan

door pracht uitmunten. In het inwendig gedeelte der stad, is het schoon-

ste sieraad de lijnrechte Via Eoma (vroeger Toledo-straat). Onder de

prachtige paleizen, die haar aan weerszijden begrenzen, munt vooral uit

het Museo Nazionale, met een groote bibliotheek en een rijke verzameling

van oudheden, die in Herculanum en Pompeji opgedolven zijn.

Verder bezit Napels een aantal wetenschappelijke instellingen, zooals een

universiteit, een botanische tuin en een sterrewacht.

Voor handel en nijverheid, is het 't middelpunt van Zuid-Italie ; vooral

de manufacturen-industrie is zeer bloeiend.

Een vroegere eigenaardigheid, de karakteristieke Lazzaroni, een geheel

afzonderlijke volksklasse, die op 80000 personen- werd geschat, is geheel

en al verdwenen.

Nog noemen we, in de Campagna, de zee-vesting Gaëta, het oude Bene-

dictijner klooster Monte Cassino, prachtig gelegen op den top van een berg,

Capua, aan de Volturno, met een goed onderhouden Eomeinsch amphithe-

ater en eindelijk, in de dorre kustvlakte, de majestueuze tempelruïnen van

Paestum, het oude Poseidonia. 2

Het landschap Apulië (Ital. : La Puglia) heeft, ten gevolge van de zeer

hooge temperatuur, herhaaldelijk gebrek aan water. Toch is het over 't

algemeen, alleen met uitzondering van de streek om de zeeboezem van

Tarente, vruchtbaar en goed bebouwd. 3

Groote steden vindt men in dit gedeelte niet
;
daarentegen vele klei-

nere, die meestal in hoogere streken zijn gelegen. Merkwaardig is het

stadje Brindisi, inzonderheid voor de Engelsch-Indische post. Hier eindigt

de spoorweg, die langs de Oostkust van Italië loopt. De havensteden

langs de Z. O. kust verliezen het zuiver- Italiaansch karakter en krijgen

meer een Grieksch, ja zelfs Oostersch voorkomen, waartoe vooral de lage,

schitterend witte huizen, met betrekkelijk weinig vensters, niet weinig

bijdragen.
4

Apulië en Calabrië werden van elkaar gescheiden door de onvruchtbare

provincie Basüicata , die schraal bevolkt is en geen enkele stad van aan-

belang bezit.

Calabrië , door de golven der Tkyrreensche en der Janische zee be

1 Gsell-Fels. Unteiitalicn. Leipzig 1877. 80. I Bnd. S. G5— C7.

2 W. Wijl. Spaziergange 111 Ncapel, Soirenu Pompeji, Capri, Amalfi, Paesluni iiud im Museo

I Sn 1 lioii i co in Neapel. Znrich 1S77. So.

3 Ausland. 187G. No. 47. S. 930.

4 Julius Faucher. Kin Winler in Italien. II. Bml. S. 64.

F. Gregorovins. Wanderjahre in Italien. Leipzig 1S76 So
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spoeld, is een wild bergland, echter niet onvruchtbaar en rijk aan zuid-

vruchten.

Onder de eilanden van Italië noemen we, in de eerste plaats, het een-

maal zoo rijk gezegende Sicilië. Het is niet meer, wat het eenmaal was,

»de korenschuur van Italië."

Belangrijk zijn de Siciliaansche zwavelgroeven , die jaarlijks voor milli-

oenen guldens, aan waarde opbrengen, doch op een zeer primitieve wijze

ontgonnen worden. Arme kinderen halen, van uit een diepte van 200 a

300 voet , dit mineraal te voorschijn , dat dan met ezels wordt vervoerd.

Vooral ontbreken hier en elders op het eiland, goede middelen van verkeer,

inzonderheid spoorwegen. In het Oostelijk deel , in de omstreken van

Catania , Aci-Keale en Messina, waar voor goede verkeermiddelen gezorgd

is
, is de toestand veel gunstiger dan elders.

De hoofdstad van Sicilië ligt op de Noordelijke kust. Het is het schoone

Palermo
, het Panormus der ouden , met een beroemden dom. Andere

gewichtige plaatsen zijn de havenstad Messina en het aan den voet van

den Etna gelegen Catania. Laatstgenoemde stad heeft veel te lijden

van aardbevingen en van uitbarstingen van den Etna. De meening , dat

deze vulkaan bij elke uitbarsting aanmerkelijk in hoogte zou toenemen, is

door de metingen
, gedurende de laatste jaren gedaan , niet bevestigd

geworden. 1

Het kleine Siracuse herinnert alleen door den naam en enkele grootsche

overblijfselen der oudheid, aan de machtige stad , die eenmaal den strijd

met Carthago niet schroomde.

De Sicilianen hebben een zeer eigenaardig karakter. Nergens treft men

trouwens een bevolking aan , die uit zoo velerlei bestanddeelen is samen-

gesteld. Achtereenvolgens werd het eiland bewoond en beheerscht door

Sicaniërs , Grieken , Phoeniciërs
,

Karthagers , Eomeinen
,

Bizantijnen
,

Arabieren , Noormannen , Franschen , Duitschers
,
Spanjaarden en Napoli-

tanen, en al deze volken lieten de sporen van hun verbljjf, in het volks-

karakter achter. De adel is meestal van Normandischen , Zwabischen of

Spaanschen oorsprong. Ze is thans echter voor alles Siciliaansch en ver-

heugt zich in een uitgebreid grondbezit.

In het Westelijk deel van het eiland heeft het Arabisch bloed de over-

hand, in het Oostelijk deel het Grieksch-Bizantijnsche. In de dorpen van

het Westelijk uiteinde van Sicilië , zou men bijna meenen, in Barbarije te zijn

verplaatst. De vrouwen leven daar in vrij strenge afzondering en het on-

afhankelijkheidsgevoel der mannen verleidt hen, maar al te vaak, tot een

bandietenleven.

In Syracuse daarentegen wordt men weder als 't ware, in Griekenland

verplaatst. Daar heeft alles een vroolijk, luchtig voorkomen. Zelfs is men,

om met het Grieksche leven kennis te maken, veel beter te recht op Sicilië,

Petermann's Mitlheilungen. 18G9. S. 432.
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dan in Griekenland zelf : daar toch is de bevolking te arm en zijn aller-

hande volkstammen te snel op elkander gevolgd.

Over 't algemeen is de Siciliaan in hooge mate prikkelbaar en harts-

tochtelijk. Daarbij echter grootm oedig en vol geestdrift voor al wat schoon en

edel is. Hij laat zich meer door het hart, dan door het verstand leiden. Hij

heeft een behoorlijke dosis zelfgenoegzaamheid en het valt hem nooit in,

dat iemand boven hem zou kunnen staan ; van daar het aplomb, waarmede

hij zich voordoet.
1

Veel minder belangrijk dan Sicilië, is het eiland Sardinië. Zijne nog

tamelijk ruwe bewoners spreken een afzonderlijk dialect. De vruchtbaar-

heid van den bodem laat zeer veel te wenschen over ; handel en nijverheid

staan op een lagen trap. De eenige noemenswaardige plaatsen zijn Ca-

gliari en Sassari, eerstgenoemde met een veiligen oorlogshaven en een uni-

versiteit. 2

Ten slotte moeten we nog melding maken van de kleine republiek

San Marino, waarschijnlijk een van de gelukkigste staten der geheele

aarde.

Zij wordt ingesloten door de Italiaansche provinciën Forli en Pesaro

en ligt op een uitlooper der Apenijnen, den Mont Titano. Op een grond-

gebied van 1.04 M. telt zij eene bevolking van 7300 inwoners, waarvan

ongeveer 1600 , van buitenaf zijn ingekomen.

De wetgevende macbt wordt uitgeoefend door een Eaad van 60 leden,

bestaande uit afgevaardigden van den adel,- van de hoofdstad en van de

plattelandsbevolking. De uitvoerende macht berust bij twee capitani, waar-

van de een uit den adel, de andere uit de burgerij, voor den tijd van zes

maanden, verkozen wordt. De rechtspraak is toevertrouwd aan twee bui-

tenlandsche rechtsgeleerden, die voor den tijd van drie jaren worden be-

noemd en slechts eenmaal herbenoemd mogen worden.

Het budget sluit jaarlijks met een voordeelig saldo. Immers de inkom-

sten bedragen 42000, de uitgaven 40000 lires.

Het leger der republiek is nog 1189 man sterk. Het bestaat uit de

wacht van den Souvereinen Eaad , 24 man en 3 officieren ; de artillerie
,

97 man en 4 officieren en de fusiliers 8 compagniën, 961 man en 32

officieren.

De hoofdstad is het vlek San Marino, op den top van den Mont-Titano,

met een bevolking van 1000 zielen. Behalve een schouwburg, die 600

personen bevatten kan, vindt men hier 2 kloosters en 7 kerken, in een

van welke het gebeente van den heiligen Marinus rust.

Aan den voet van het gebergte ligt het dorp Borgi di San Marino, waai-

de rijke burgers wonen.

1 Ernest Renan. Vingt jours en Sicile. Revue des deux raondes. 15 Novenibie 1875 p.

247—248.

2 Over Sardinië zie men : W. Von Mokzen. Reise auf der Insel Sardiniën. Leipzig

18G9. 8o.
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Nog nimmer was dit staatje getuige van bloedige omwentelingen ; steeds

bleef de orde en rust, onder zijn werkzame bevolking bewaard. Noch de

pausen, door wier gebied het was ingesloten, noch Napoleon I, noch het

jeugdige koningrijk Italië, hebben ooit zijn onafhankelijkheid bedreigd.

DE REPUBLIEK FRANKRIJK.

Neemt Frankrijk, onder de Europeesche Staten, ontegenzeggelijk de eerste

plaats in , het heeft dit niet zoozeer te danken aan de uitgestrektheid van

zijn grondgebied (9600 Dm.), of zijn talrijke bevolking (ruim 36000000 zie-

len), maar veeleer aan de geaardheid van het volk. Eeeds sedert eeuwen

onderscheidde zich deze natie , door een buitengewone schranderheid

,

werkzaamheid en voortbrengingskracht en in dit opzicht, streefde zij al

hare naburen steeds vooruit. Hierbij komt de natuurlijke rijkdom van den

bodem en als gevolg van een en ander, een betrekkelijk algemeene wel-

vaart , zooals die bij geen enkel ander volk, wordt aangetroffen.

Om het volkskarakter der Franseken goed te begrijpen, is meer nog dan

elders, een grondige studie noodzakelijk. Zoo is de beschrijving, die Carus

van de Franschen geeft
,
tamelijk onjuist. Klaarblijkelijk ziet hij door een

bril , die door tal van veroordeelen scherp gekleurd is.

»Een kinderlijke zin," aldus spreekt hij, »vormt den grondtrek van het

karakter der Franschen. Hun gemoed is even teergevoelig, even vatbaar

voor indrukken, als dat van een kind ; het is meer snel ontvlambaar dan

diep; slechts weinig is er noodig, om hen in geestdrift te brengen. Hun
blijmoedigheid doet hen hunne vroolijkheid behouden , zelfs te midden

van armoede en ellende en van de grootste rampen. Hieruit verklaart

zich hun voorliefde voor zang en dans , die hen, van hun vroegste jeugd

af, kenmerkt. Hun goedhartige beleefdheid en geestige scherts zijn spreek-

woordelijk geworden. Evenals het kind is de Franschman ongedurig en

opvliegend , en die eigenschappen voeren hem gemakkelijk tot verzet en

oproer. Goeden smaak en aesthethisch gevoel bezit hij in hooge mate en

van nature wellevend en bevallig , vertoont hij , in al zijne bewegingen
,

een zeldzame gemakkelijkheid. En ook hiermede gaat het als met de

kinderen ; evenals het gevoel voor het schoone, even goed aan het armste

kind ten deel valt , als aan het weelderigst opgevoede ,
evenzeer is dat

gevoel in Frankrijk , aan alle standen gemeen. De Franschman is hoffelijk,

niet omdat hij daarmede baatzuchtige bedoelingen heeft , maar omdat zijn
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goede smaak het hem tot een behoefte , tot een tweede natuur maakt.

Daar hij slechts bij het oogenblik leeft , is hij veranderlijk en wuft , valt

van het eene uiterste in het andere , en behandelt vaak de gewichtigste

zaken , als scherts. Hij houdt van afwisseling , van al wat nieuw is

,

vandaar zijn modezucht en zijn gretigheid naar nieuwtjes en anekdoten.

Evenals bij kinderen , ontaardt bij de Franschen , de moed in een dol-

zinnige koenheid. Zij bezitten een groot talent om een zaak aan te grijpen,

doch hun ontbreekt de taaie volharding , die dikwijls noodig is , om iets

tot een goed einde te brengen. Vandaar ook dat zij een begin maken
,

maar de voltooiing aan anderen overlaten. Hartstochtelijk in de hoogste

mate , laat zich de Franschman door een hersenschim opwinden. Zijn

toorn en zijn wraak uiten zich in een enkelen heftigen aanval
,

zijn trots

in een oogenblikkelijke gevoeligheid op zijn point d' honneur, die inderdaad

iets romantisch heeft. Zoowel zijn lichtgeloovigheid, als zijn naïveteit heeft

hij met het kind gemeen, en de laatste eigenschap komt niet het minst

vermakelijk uit , waar hij zich zelve wijs maakt , dat zijne natie de meest

beschaafde is. Ook op het punt van wetenschappelijke kennis, staat hij

met de kinderen gelijk ; want eigenlijke grondige geleerdheid moet men

bij hem niet zoeken. Wil de een of ander het zoover brengen, dan wordt

hij schoolmeesterachtig en pedant.

Ten slotte hebben zij eene kinderlijke verbeeldingskracht en hangen aan

het uitwendige." •*

In werkelijkheid kan zich de Franschman beroemen op een sangui-

nisch gestel , of althans op zulk een , dat daarmede groote overeen-

komst heeft. Nu vatten echter velen het zoo op , alsof een sanguinisch

mensch, uit den aard der zaak, behebt moest zijn met een aantal verkeerde

eigenschappen en neigingen. Dit passen zij ook op de Franschen toe , en

leggen hun die geheele reeks van verkeerdheden ten laste , waarmede hun

ruwe fantaisie goed vindt , een sanguinisch gestel te doodverwen. Het

staat echter vast , dat men zulk een gestel hebben kan , zonder dat

men lichtzinnig
,
onzedelijk

,
kinderachtig en wispelturig is. Wie zich dan

ook de moeite geeft, de ernstige Fransche letterkunde grondig te bestudee-

ren en den zedelijken ernst leert kennen, die zoowel op wetenschappelijk

,

als op sociaal gebied, den boventoon voert, die voorzeker zal al die praat-

jes over Fransche oppervlakkigheid
,

lichtzinnigheid , enz. slechts met een

medelijdend schouderophalen beantwoorden 1
. En zoo het waar is , dat

de Franschen veel weg hebben van kinderen , dan kan men niet ontken-

nen, dat de grijsaards ontzachelijk veel aan die kinderen te danken heb-

ben en dat het in elk geval zeer praktische kinderen zijn 2
.

Trouwens die opvatting is te eenenmale onjuist. Niet alleen toch

stonden de Franschen , reeds sedert de middeleeuwen , maar vooral sedert

de Kenaissance , aan de spits der beschaving en waren aldus de leer-

meesters der overige Europeesche volken ; ook uit een volkenkundig oog-

punt , behooren zij tot de oudste volkstammen van ons werelddeel.

Om het karakter van een volk richtig te beoordeelen , dient men in de

1 C. Hillebrand. Frankreich und die Franzosen. Allgem. Zeit. 1872.

Sclimidl Weiszenfels. Frankreich und die Franzosen. Berlin. 1868.

2 E. tieich. Mensch und Seele. Berlin. 1872. 8o S. 309—310.



213

eerste plaats na te gaan , uit welke bestanddeelen het is samengesteld.

Ook bij de Fransche natie mag dit niet verzuimd worden.

Toen Caesars legioenen het land overstroomden , werd het bewoond door

Gallische , d. i. Keltische stammen. De oorspronkelijke bevolking heeft

zich, in enkele gedeelten van het land, inzonderheid in het Noord-Westen,

vrij zuiver staande gehouden. Elders weêr werd ze, in meerdere of min-

dere mate, geromaniseerd. Ook het Germaansche element ontbreekt niet

,

inzonderheid in de Oostelijke provinciën. Proudhon houdt zelfs staande
,

dat het tegenwoordig Frankrijk uit minstens twintig natiën is samengesteld,

wier eigenaardige karakters, bij den boerenstand, nog gemakkelijk terug te

vinden zijn. Men vindt er vooreerst Vlamingen ,
Duitschers, Allobrogiërs,

Liguriërs , Corsicanen , Basken en Noormannen of Scandinaviërs ; deze

maken te zamen een vierde der bevolking uit. Voeg hier nog bij de

Lotharingers
,

Bourgondiërs
,
Picardijers , de Hoog-Bourgondiërs , de Dau-

phineezen, de Auvergnaten, de Limousiërs enz., en men krijgt een mengsel

van volken, zooals bijna nergens elders wordt aangetroffen."

Bij deze bewering echter gaat de geleerde te ver. Veelal toch leeft de

herinnering aan sommige der door hem opgenoemde stammen nog slechts

voort, in den naam van hun oorspronkelijk gebied, en is het verschil tus-

schen de meeste dier volken onderling , niet grooter dan dat tusschen

Coburgers en Meiningers, tusschen Opper- en Neder-Oostenrijkers, tusschen

Zuid-Hollanders en Gelderschen.

Niet dat we willen beweren, dat er bij de Franschen onderling geen

belangrijk verschil in volkskarakter wordt waargenomen. Om zich hiervan

te overtuigen, vergelijke men slechts de Vlamingen, uit den omtrek van

Duinkerken, met de Proven calen, op de kusten der Middellandsche Zee of

de Bearners , aan den voet der Pyreneën. Het mag evenwel betwijfeld

worden of verschil van klimaat, grondgesteldheid en maatschappelijke toe-

standen hier niet meer invloed hebben uitgeoefend, dan het verschil in

afstamming.

De eigenaardigheden, die de bewoners der verschillende deelen des lands

kenmerken
,

zijn zoo standvastig, dat ze spreekwoordelijk geworden zijn.

Zoo b.v. zijn de Vlamingers langzaam en phlegmatiek ,
— of althans ze

gaan er voor door — maar tevens vlijtig en welvarend. De bewoner van

Picardië is eerlijk en rond, »franc Picard," maar daarbij min of meer

ruw. De Normandiërs zijn werkzaam , maar twistziek ; de bewoners van

Bretagne eerlijk en trouw, maar koppig. Den Lotharinger wordt een

groote mate van listigheid toegeschreven ; eene reputatie, die hij wellicht

alleen aan de overeenkomst van zijn naam Lorrain met larron — dief — te

danken heeft. De Auvergnaat is spaarzaam, bij het gierige af ; over 't

algemeen staat hij bij zijn landgenooten niet hoog aangeschreven ; »er was

daar geen enkel mensch, niets dan Auvergnaten,'' is een spreekwoordelijke

grap geworden. De bewoner van Poitevin gaat voor buitengewoon schran-

der, die van Berrichon voor vreesachtig door, het laatste zeker ten onrechte.

De Provencaal is levendig, licht geraakt, maar ook zeer vergevensgezind

en de geestige Gascogner is een onverbeterlijk bluffer, vandaar de uit-

drukking »eene gasconnade." 1

1 M. Block, Bevölkerung des französischeu Kaiserreichs. Gotlia. 186), 80 S. 4—5.
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Be ethnologie van Frankrijk heeft nog tal van duistere punten. Z ooveel

hebben de jongste onderzoekingen aan het licht gebracht, dat aldaar twee

rassen tegenover elkander staan. Het eene heeft zijn gebied ten noorden

van de Seine ; het andere ten zuiden van de Loire, terwijl de daartusschen

gelegen streek, door een gemengde bevolking wordt bewoond. Het zui-

delijk ras kenmerkt zich door een betrekkelijk kleine gestalte, zwart haar,

donkere oogen en een ronden schedelvorm (brachycephalen) Het noor-

delijk ras is kloeker , heeft lichtgekleurde oogen , blond haar en een

langwerpigen schedel (dolychocephalen). Het aantal der eersten, die 3
/a

van Frankrijks oppervlakte bewonen, beloopt 19000000, dat der laatsten, op

3
/4 dier oppervlakte, 9000000.

De laatsten zijn nakomelingen der oude Galliërs. Uit de nasporingen

van Noget de Belloguet, is het met voldoende zekerheid gebleken, dat deze

laatsten onvervalschte Kelten waren, begaafd met al de goede eigenschappen,

die dit kloeke, blondharige ras kenmerkte. Ook in Frankrijk, hadden zij een

gemeenschappelijke taal, een gemeenschappelijken godsdienst en streefden zij

naar een gemeenschappelijk staatkundig en godsdienstig ideaal.
1 Maar die

Kelten vonden in Frankrijk reeds een andere bevolking, die zich aldaar

vroeger had nedergezet ; het waren de niet-Arische Lyguriërs , wier af-

stammelingen, volgens Leo van der Kindere, heden ten dage, het meeren-

deel van de Fransche bevolking uitmaken.
'2 Die bevolking werd naar

het zuidelijk deel des lands teruggedrongen, en de Galliërs bezetten het

gebied, ten noorden van de Seine. En door de geheele geschiedenis van

Frankrijk , schemert het onderscheid van het Keltische Noorden en het

Ligurische Zuiden door , tot zelfs in de gebeurtenissen van den jongsten

Fransch-Duitschen oorlog. 3

Wat ook duister moge zijn in de afstamming van de Fransche natie, zooveel

is zeker, dat zij tot de oudste volken van ons werelddeel behoort, daar zij voo r

een deel zelfs, van niet-Arischen oorsprong is. Evenzeer staat het vast, dat

zij ontstond uit de vereeniging van tal van heterogene bestanddeelen , van

welke zij zoowel de goede, als de kwade eigenschappen heeft overgenomen.

In Frankrijk neemt het cijfer der bevolking veel langzamer toe , dan in

eenig ander land van Europa, ja zelfs is in de laatste jaren
,
eenige ach-

teruitgang waar te nemen. Dit verschijnsel is echter volstrekt geen

bewijs van verval ; veeleer pleit het voor den hoogen trap , tot wel-

ken de Fransche natie gestegen is. Zij toch is reeds genaderd tot

op die grens
, waar evenwicht bestaat tusschen het cijfer der bevolking-

en de middelen van bestaan, die het land aanbiedt. En die grens wordt

eerst dan bereikt , wanneer het volk gekomen is tot een hoogen trap van

ontwikkeling. In de overige landen van Europa, stijgt het bevolkings-

cijfer nog voortdurend, maar het is een feit, dat dit langzamer gaat, naar-

mate de volken op de baan der ontwikkeling voortschrijden.

Beeds sedert langen tijd, was het bevolkingscijfer in Frankrijk slechts

uiterst langzaam toegenomen. Tusschen de jaren 1851 en 1856, was het

1 Xogel de Belloguet. Elhnogénie gauloise. Paris. 1858—1873. 80.

2 Leo van der Kindere. Betrachtungen über die Ellinologie Frankreichs. Globus XXI S 237.

3 Globus XXV. S 42-44.

Eugène Garciu. Les Francais du Nord et du Midi. Paris. 186S. 80.
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niet vermeerderd ; van af het laatstgenoemde jaar tot 1870, was er weder

een eenigszins gunstiger verhouding tusschen het aantal geboorten en sterf-

gevallen. Onmiddellijk na den oorlog, tusschen 1870 en 1871, nam het

bevolkingscijfer — het verlies van Elzas-Lotharingen daargelaten — af,

met 550000 zielen. Het jaar 1872, echter wees op eene toeneming van

172936. Doch reeds in het volgende jaar daalde dit cijfer tot op 101776.

In 1875 waren er 25 departementen, waarin het aantal geboorten over-

troffen werd door het aantal sterfgevallen. En hierbij doet zich het schijn-

baar zonderlinge verschijnsel voor, dat het rijke en vruchtbare Normandië

de ongunstigste cijfers oplevert, terwijl het tegendeel het geval is, met de

arme departementen der Pyreneën en van Bretagne. We zeggen schijn-

baar zonderling, want in waarheid vinden we hier slechts een bewijs te

meer, voor het boven aangevoerde.

Ter vergelijking diene, dat de bevolking van Duitschland, Engeland en

Nederland steeds sterk toeneemt. Bovendien zenden deze landen — vooral

de beide eerstgenoemde — steeds een sterken stroom van landverhuizers

naar de Nieuwe Wereld, terwijl de Franschen, slechts bij hooge uitzondering,

tot landverhuizing overgaan.

Deskundigen hebben berekend, dat, terwijl de bevolking van Duitschland

in 98, die van Engeland in 63 jaren verdubbelt, de Fransche natie daar-

voor 334 jaren noodig heeft. Block echter heeft het laatste getal op 198

jaren teruggebracht en wijkt, ook in de andere cijfers, aanmerkelijk van de

eerstgenoemde opgave af. Over 't algemeen heerscht op dit punt zulk

een verschil van meening, dat men aan al die berekeningen, nauwelijks

eenige wetenschappelijke waarde kan hechten.

Een zeer gunstig verschijnsel is het, dat bij den achteruitgang van het

bevolkingscijfer, de gemiddelde levensduur steeds hooger wordt. Deze is

in Frankrijk zelfs zeer hoog, wat voor een deel, wel zal mogen worden

toegeschreven aan verstandige sanitaire bepalingen. Tijdens de regeering

van Lodewijk XIV, zouden in Parijs jaarlijks 8 menschen op de 28 ge-

storven zijn (?) Die opgave daargelaten, stierven er in 1760, 1 op de

30 ; in 1830, 1 op de 36 ; in 1847, 1 op de 37 ; in 1851, 1 op de 38
;

in 1856. 1 op de 39 en in 1876, 1 op de 41. In het algemeen is de

gemiddelde levensduur, sedert het begin van deze eeuw, met bijna 3

jaren toegenomen. 1

In weerwil dus van de groote sterfte onder de kinderen , staat het aan-

tal weerbare mannen in Frankrijk, volstrekt niet achter bij dat van andere

landen. Hieruit kan het zonderlinge verschijnsel verklaard worden , dat

bijna elke volkstelling in Frankrijk, op achteruitgang wijst in het totaal-

cijfer der bevolking, en desniettegenstaande op toenemende productiekracht,

op elk gebied.

Volgens de cijfers van 1872, vond 52°/0 der bevolking zijn bestaan in

landbouw, 24% leefde van handenarbeid, 8% van den handel en, wat

zeer opmerkelijk is , ruim 6°/
u , d. i. meer dan twee millioen Franschen

,

leefden uitsluitend van hunne renten, wel een krachtig bewijs van de heer-

1 Ausland. 1865, S 264.
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sehende welvaart. En gaat men na , hoevelen jaarlijks geld overleggen
,

het zij clan meer of minder , dan komt men tot de gunstige uitkomst, dat

de derde Franschman «kapitalist" is.

Letten we op Frankrijks maatschappelijke toestanden , dan hebben we

reeds terstond te vermelden, dat tusschen de jaren 1850 en 1870, het

nationaal vermogen, op een onbegrijpelijke wijze, is toegenomen. Geen en-

kel land , zelfs Groot-Brittanje niet , heeft zijn rijkdom in die mate zien

aangroeien als Frankrijk , onder de regeering van Napoleon III. In dat

tijdperk heeft het zooveel opgebracht , als noodig was om de rentebeta-

ling van een, met 6 milliard vermeerderde, staatsschuld te dekken en bo-

vendien heeft het ongelooflijke kapitalen, aan werken van openbaar nut

besteed. Het heeft in dat tijdperk nagenoeg zijn geheel spoorwegnet en

tal van nieuwe wegen aangelegd
,

zijn zeehavens verbeterd ,
zijn groote

steden uitgebouwd en van drinkwater voorzien. De jaarlijkschc handels-

omzet is belangrijk vermeerderd, de voor landbouw geschikte gronden ver-

beterd en tal van woestenijen zijn in bouwland herschapen. De nijverheid

heeft reuzenschreden gedaan, een zwerm van actiën-ondernemingen en kre-

diet-instellingen zijn in het leven geroepen. Het kapitaal, dat in Frankrijk

jaarlijks wordt overgelegd , wordt op 500000000 francs geschat en zeker

is deze raming eer te laag dan te hoog 1
.

Sedert het jaar 1870, hebben de Franschen, op financieel gebied, een

kunststuk verricht, zooals de wereld tot dusverre nimmer aanschouwd had.

Wij bedoelen de betaling der oorlogslasten, die in het geheel, zeker niet

minder dan 5% milliard francs bedroegen , in 28 maanden tijds. Maar

nog sterker is het, dat de rijkdom van het land, na de uitkeering van die

som , die zoo groot is, dat ze over de geheele wereld, in gemunt geld, niet

bijeengebracht zou kunnen worden, nog steeds is toegenomen. Dit toch blijkt

voldoende uit het feit, dat sedert dien tijd, elke leening nog altijd meer dan

volgeteekend werd. In 1871 werd in plaats van 3 milliard, die de regeering

verlangde, meer dan 42 aangeboden; in 1875 schreef de stad Parijs een

leening uit van 220 millioen , ze werd meer dan 40maal volgeteekend;

terwijl de leening van 89 millioen van de stad Harseille in 1877 , zelfs

65maal volgeteekend werd! Een bevoegd beoordeelaar merkt dan ook

omtrent de leening van 1875 , het volgende op : »Laat voor een groot

deel, een geest van speculatie 'aan dit verschijnsel ten grondslag liggen
,

het pleit, in elk geval, voor het onwankelbaar vertrouwen , dat het land

stelt in zijn toekomst en in zijne onuitputtelijke hulpbronnen. Vijf jaren

geleden, begrootte ik het kapitaal, dat jaarlijks in Frankrijk bespaard werd,

op 1 milliard. Op goede gronden, kan ik thans verzekeren, dat het

minstens 1200 millioen bedraagt. Voor een groot deel, mag die vermeer-

dering worden toegeschreven aan het heuglijk feit , dat de teugellooze

weelde , die onder de keizerlijke regeering, onder alle standen der maat-

schappij, was doorgedrongen , meer en meer afneemt en dat de natie , se-

dert den oorlog van 1870, zich aan spaarzaamheid heeft gewend."

Julius von Wickede teekent ons het maatschappelijk leven in Frankrijk
,

op de volgende wijze : »In elk opzicht hebben de Franschen, sedert den

jongsten oorlog , veel geleerd. Het meerendeel der bevolking heeft ge-

1 Peschel Ausland 1870. no. 38, S. 907.
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wonnen aan ernst en vastberadenheid , aan nadenkendheid en werkzaam-

heid en heeft gebroken met de vroeger heerschende, overdreven weelde.

Alom kan men de voordeelige gevolgen van dit alles bespeuren. Begunstigd

door den buitengemeenen rijkdom des bodems en door de talloos vele na-

tuurlijke hulpbronnen van het land
,

zijn de sporen van den oorlog van

1870
,

nagenoeg geheel uitgewischt , zelfs in die streken , die het meest

geleden hebben. Bijna nergens treft men, onder de gezonde menschen,

bedelaars aan of ontdekt, in lompen gehulde , door ellende uitgeteerde ge-

stalten. Integendeel , welvaart en opgeruimdheid ,
gepaard met noeste

vlijt, heerschen bij den landbouw , in de mijnen > m fabrieken
,
werkplaat-

sen en winkels. Als op zeer gunstige verschijnselen, wijzen we verder op

de steeds toenemende inleggelden in spaarbanken
,

op het zeer gering

aantal faillissementen
,
op het jaarlijksch afnemend getal diefstallen en de

steeds lediger wordende gevangenissen en werkhuizen , en eindelijk op het

geringe bezoek der herbergen , koffiehuizen
,
schouwburgen en concerten.

Bijna in alle standen, hebben de Franschen zich gewend aan een huislijk

leven. Vandaar, dat de meeste provincie-steden, tegenwoordig voor den

vreemdeling, recht vervelend zijn. Zelfs steden als Lyon , Bordeaux en het

sterk vooruitstrevende Marseille , de gewichtigste handelsstad der Middel-

landsche zee
,
zijn des avonds, betrekkelijk doodsch en vergelijkt men de

aangekondigde publieke vermakelijkheden dezer steden, b. v. met die van

Hamburg, dan ontdekt men, dat laatstgenoemde plaats, minstens twee maal

zoo veel concerten, voorstellingen in schouwburgen, enz. heeft. Die spaar-

zame en huislijke levenswijze, gevoegd bij een krachtige werkzaamheid,

hebben ten gevolge, dat de tegenwoordig zoo hooge belastingen veel ge-

makkelijker worden gedragen, dan men had durven verwachten. Vooral

aan indirecte belastingen, betaalt de Franschman bijna twee maal zooveel

als de Duitscher. Toch worden de belastingen gewillig opgebracht en

dwangmaatregelen zijn zeldzame uitzonderingen, daar waar de draagkracht

der bevolking gelijken tred heeft gehouden met de vermeerdering der las-

ten. Tegenwoordig is dan ook het leven in Frankrijk goedkooper dan in

Duitschland. Alle voortbrengselen der nijverheid, woningen, wijn en voor

een deel zelfs levensmiddelen, zijn in de meeste Duitsche staten, hooger in

prijs. Terwijl in Duitschland, de uitvoer een werkelijk verontrustenden ach-

teruitgang aantoont, neemt ze in Frankrijk steeds toe. Vooral in Noord-

en Zuid-Amerika, en in het Oosten, maar ook in Scandinavië, worden in

de laatstejaren, de Duitsche handelsartikelen, meer en meer, door de Fran-

sche verdrongen. Zelfs op het gebied van wol- en ijzerindustrie, werken

de Franschen er zich met elk jaar, meer boven op en weten zij zich voor-

deelige markten te openen.

Op het gebied van nijverheid , neemt Frankrijk ontegenzeglijk een

eerste plaats in. De hoofdzetels bevinden zich in het noordelijk gedeelte

van het rijk en in Lyon en omstreken. De voortbrengselen munten
uit door goedkoopheid, sierlijkheid, goeden smaak en sterkte.

Onder de belangrijkste takken der Fransche industrie, noemen we voor-

eerst de katoen-fabricage, waarin Frankrijk alleen door Engeland over-

troffen wordt. Haar hoofdzetels vindt ze in Normandië (Rouaan), Picardië

en in de Vogezen ; verder de Unnen-fabricage in Vlaanderen, Normandië,
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Picardië en Bretagne ; de wolindustrie, eveneens vooral in het Noorden

gevestigd ; de zijde-industrie in Lyon, Parijs, Nimes en St. Etienne. De

Fransche zijde wordt voor de beste der wereld gehouden. Ook verdienen

vermelding, de porcelein-fabrieken van Sèvres, de leder-, verlakt- en hand-

schoenen-fabrieken. De jaarlijksche productie van lederen handschoenen wordt

op 2500000 dozijn paren geschat. Door elkander gerekend, is de prijs 35

a 40 fr. per dozijn, wat een totale waarde geeft van 100 millioen francs.

Drie vierden gaan naar het buitenland en deze tak van nijverheid verschaft

werk aan 90000 personen. In den laatsten tijd, wordt op dit gebied, veel

honden- en kattenleder gebruikt en vooral het laatste is, om zijn fijnheid

en lenigheid, zeer gezocht.

Nog zijn we, op lang na, niet aan het eind. Thans volgen de beroemde

Parijsche zadel- en tuigmakerijen en de papierfabricage, die o. a. de wereld-

beroemde Fransche speelkaarten levert. De glasindustrie heeft den hoogsten

trap van ontwikkeling bereikt ; vooral de spiegels en de nagemaakte edel-

gesteenten zijn beroemd en in den laatsten tijd ook het hardglas. Nog

noemen we , als belangrijke nijverheids voortbrengselen : meubelen
,
zeep

,

parfumeriën, uurwerken, goud- en zilverwaren, artikelen in brons, een

menigte snuisterijen en bijouteriën, ijzer-, staal-, koper- en tinwaren,

zinkwerken en chemische praeparaten. Nevens een belangrijke suiker-in-

dustrie, zijn in den laatsten tijd, vele bierbrouwerijen en likeurstokerijen

opgericht.

Met de ontwikkeling van de industrie, heeft die van den handel, gelijken

tred gehouden. In dit opzicht, doet Frankrijk alleen onder voor Groot-

Brittanje en Duitschland. De binnenlandsche handel wordt krachtig be-

vorderd , door een tal van goed bevaarbare rivieren en kanalen en een

tamelijk goed ontwikkeld spoorwegnet; de buitenlandsche omvat 16 °/o

van die van ons geheele werelddeel. Frankrijk is nagenoeg geheel ver-

schoond gebleven van de handelscrisis, die in den jongsten tijd , half Eu-

ropa beroerde, ofschoon ook daar de invoer toenam en de uitvoer ver-

minderde.

De tegenwoordige toestand van Frankrijks handel wordt, met veel juist-

heid , beschreven door Paul Leroy-Beaulieu : »De Britsche handel aldus

spreekt hij, »heeft op het oogenblik , een zware crisis te doorstaan, de

Fransche daarentegen, vertoont hoogstens eene geringe matheid. Evenals

in Engeland , is ook ten onzent de invoer toe-, de uitvoer afgenomen ;

maar die teruggaande beweging is bij ons in veel mindere mate merk-

baar, dan aan de overzijde van het Kanaal. En op zich zelve, bekommeren

wij er ons weinig over, of de uitvoer al overtroffen wordt, door den in-

voer. In tegenstelling toch met het algemeen heersehend vooroordeel,

meenen wij, dat een geringe overmaat van den invoer op den uitvoer, wel

degelijk zijn goede zijde heeft. We zien er het bewijs in, dat wij, in

plaats van goud en zilver op te hoopen, ons geld integendeel besteden

voor den aankoop en den invoer van ruwe stoffen en machines, waardoor

onze nijverheid een hooger vlucht kan nemen. Het hooger cijfer van den

invoer wordt vooral veroorzaakt, door meerdere invoer van voedingsmidde-

len en ruwe stoffen. Zoo werd in het eerste halfjaar van 1876 meer graan

ingevoerd, dan in hetzelfde tijdperk van 1875. En wat den vermeerderden
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invoer van grondstoffen der nijverheid betreft, deze is vooral daarvan een

gevolg, dat onze industiïëelen en kooplieden gebruik maken van lage prij-

zen, om grooten voorraad in te slaan. Intusschen is ook de invoer van

afgewerkte fabriekgoederen van 224 op 254 millioen gestegen ; toch voe-

ren wij nog viermaal zooveel uit.

Over het algemeen — het kan niet geloochend worden — wijst de

statistiek op een geringen achteruitgang. Tegenover een uitvoer van afge-

werkte fabrikaten, ter waarde van 1029000000 fr. , in de eerste zes maan-

den van 1875, staat in die van 1876, slechts een uitvoer ter waarde van

968000000 ; en voor ruwe stoffen en levensmiddelen zijn die cijfers

758000000 en 715500000.

In vergelijking echter van andere landen, hebben wij van de heerschen-

de handelscrisis slechts weinig nadeelige gevolgen ondervonden. Waaraan

moet die gunstige uitzondering worden toegeschreven en mag men de'hoop

koesteren, dat het zoo blijven zal ?

Die betrekkelijke voorspoed is een gevolg van een aantal omstandighe-

den. Daaronder zijn zoowel natuurljjke oorzaken, als kunstmatige ; of laat

ons liever zeggen oorzaken, die voortspruiten uit het nationaal karakter en

sommige eigendommelijkheden der Franschen.

In de eerste plaats moeten we niet vergeten, dat we in de laatste ja-

ren, buitengemeen voordeelige oogsten hebben gehad, wat voor den han-

del, natuurlijk een niet geringe steun was. Verder bestaat ten onzent, op

maatschappelijk gebied, een toestand van evenwicht, zooals in bijna geen

enkel ander land wordt aangetroffen. Wij zijn niet beperkt tot dezen of genen

tak van voortbrenging. Landbouw en fabriekwezen worden beide even-

eens door ons beoefend. De landbouw levert de fijnste, meest gezochte

producten. En wat het fabriekwezen aangaat, juist die takken van nijver-

heid, die in den laatsten tijd het zwaarsc getroffen werden, zoo als de ijzer-

industrie en de scheepsbouw, zijn die, welke van oudsher ten onzent, het

minst beoefend zijn geworden. Eindelijk hebben wij een soort van mono-

polie voor een aantal artikelen van smaak. Dit zijn eenige der oorzaken,

die ons tegen de nadeelige gevolgen van de krisis behoed hebben ; maar

ei zijn nog andere.

De Fransche handelaars en industiïëelen hebben een groot gebrek, dat

hun echter in enkele omstandigheden ten goede komt. Zij zijn namelijk

voorzichtig, bij het kleingeestige af en geven aan hunne zaken bijna nim-

mer, zooveel uitbreiding, als zij zouden kunnen doen. Daardoor loopen zij

dan ook minder gevaar, zich zelve in ongelegenheid gebracht te zien. Geen

natie heeft minder zucht tot speculatie of toont, in privaat-aangelegenheden,

een helderder hoofd en een meer koel beredeneerd verstand dan wij."

De middelen van verkeer zijn in Frankrijk, in uitnemenden staat. Inzonder-

1 Allgem. Zeil. 17 August. 1S76.
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heid kan het wijzen op een net van kanalen, zooals geen andere natie in

Europa bezit. De gezamenlijke lengte dier kanalen bedroeg in 1870, niet

minder dan 4751 kilometers en daaronder komen kunstwerken voor, van

den eersten rang. Tegenwoordig houdt men zich bezig met de kwestie
,

op wat wijze de bevaarbaarheid van sommige stroomgebieden zou verbeterd

kunnen worden.

Ook de ontwikkeling van het spoorwegnet, dat in Parijs zijn middelpunt

vindt, is verbazingwekkend. Toen de oorlog van 1870 uitbrak, was men
juist bezig het geheele spoorwegnet te verbeteren. Het spoorwegplan van

1868, was door het geheele land in aanleg, doch slechts hier en daar vol-

eindigd. Het kwam er dus na den oorlog op aan, dat plan geheel en al

ten uitvoer te brengen; het duurde echter tot in de tweede helft van 1871,

eer men het gestaakt werk weêr op kon vatten.

Op het einde van dat jaar, waren 2000 kilometers nieuw aangelegde

spoorwegen, voor het verkeer geopend; in 1874 werden 800 km., in 1875

nog 900 km. daaraan toegevoegd. Op het einde van dat jaar, bedroeg delengte

der gezamenlijke lijnen 21484 km., d. i. slechts 4500 km. minder, dan die

van het Engelsch spoorwegnet. In d& eerstvolgende jaren, staat het nog

een belangrijke uitbreiding te ondergaan. Het door de nationale vergade-

ring, in tal van afzonderlijke wetsontwerpen, vastgestelde spoorwegplan

,

bepaalt een vermeerdering met 11500 km., van welke reeds 8000 in aan-

leg zijn. Binnen tien jaren, zal het geheele ontwerp uitgevoerd zijn en

dan zal de lengte der gezamenlijke lijnen niet minder dan 33000 km.

bedragen.

De lengte van het telegraafnet bedroeg in 187 5, 51700 km. tegen 10502

in 1855, en in eerstgenoemd jaar bedroeg de lengte der gezamenlijke dra-

den 143234 km. waaronder 5234 km. onderaardsche leidingen. Op elk eki-

lometer afstand kwam dus 2.77 kilometer draad, terwijl in 1874 die ver-

houding in Duitschland was als 1 : 3.63. Maar vooral vermeerderde het

aantal telegraafkantoren. In 1855 bestonden er slechts 149, twintig jaren

later 2576, d. i. op elke 20 km. 1 kantoor.
1

»Wat den kalmen opmerker meer dan iets anders opvalt," zegt Carl Hil-

lebrand, »is de groote menigte van tegenstrijdigheden , die hij zoowel in

de geschiedenis, als in de toestanden van Frankrijk waarneemt. Evenals het

volk, op het eene oogenblik, de lucht van zijn juichtonen doet weergalmen,

om straks in wanhoop neer te zitten, zoo ook is het lot dier natie nu

eens verblindend schitterend, straks weder diep beklagenswaardig. Met

een onbegrijpelijke snelheid, volgt een wanhopige gevoelloosheid
,
op een

hartstochtelijke belangstelling in de openbare aangelegenheden, scepticisme

op gloeiende geestdrift, zucht naar nieuwigheid op aloude sleur, verachtelijk

egoïsme op nobele zelfopoffering, slaafsche onderwerping aan het absolutis-

1 Wiener Abendposl 22 August. 1870.
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me op een onstuimig vrijheidsgevoel. Bijgeloof en ongeloof , zedeloosheid

en huwelijkstrouw, opgewondenheid en nuchterheid grenzen hier onmiddel-

lijk aan elkander.

Maar nog veel opmerkelijker is het onderscheid tusschen het privaat en

het openbaar karakter der Franschen. Lichtzinnig, verkwistend, gehoor-

gevende aan den indruk van het oogenblik, zoolang het den staat betreft,

is de Franschman in het dagelijksch leven, voorzichtig, spaarzaam en na-

denkend. Waar de natuur hem alle begrip van staatkundig leven ontzegd

schijnt te hebben, heeft ze hem daarentegen, voor het gezellig verkeer, met

de uitnemendste eigenschappen toegerust. Toch laat zich die tegenstrijdig-

heid wel verklaren. Wij althans meenen de oplossing daarvan te moeten

zoeken in de scherpe tegenstelling tusschen zijn natuurlijken aanleg en de

richting, waarin hij gedwongen was, zich te bewegen. Eationalisme, zie-

daar de grondtrek van den Franschen geest, die in de achttiende eeuw niet

tot zijn volle ontwikkeling kon komen. Zich in al zijn volheid openbarend

in de revolutie, ondervinden wij in onze dagen eerst recht duidelijk, zijn

dan eens heilzamen, dan weder verwoestenden invloed, op het openbaar en

privaat leven beide."

Wat aangaat het familie-leven, zij vooraf opgemerkt, dat in Frankrijk,

de huwelijken meestal uit berekening gesloten worden. En toch bestaan,

ook in dat opzicht, in het buitenland allerlei dwaalbegrippen. De meeste

huwelijken in Frankrijk zijn gelukkig, maar al te dikwijls gelukkiger, dan

de huwelijken ten onzent, die gezegd worden uit liefde gesloten te zijn.

Schending der huwelijkstrouw en echtbreuk, zijn onder den middenstand

hoogst zeldzaam. 1 Het aantal kinderen bedraagt gemiddeld drie per hu-

welijk.

Spreekt een rationalistische levensbeschouwing uit het familieleven der

Franschen, niet minder is dat het geval, waar men let op hun zeden en

gewoonten. Eerlijkheid is een kenmerkende karaktertrek van eiken Fransch-

man, die zich openbaart, zoowel in de steden, als op het platteland, zoowel

bij den millionair, als bij den armsten proletariër. Niet minder is dit het

geval met zijn voorliefde voor orde en regel; deze is zichtbaar, zoowel in

zijn huis, als in zijn kleeding. Over zijn spaarzaamheid hebben we reeds

gesproken ; we hebben er slechts aan toe te voegen, dat hij evenmin goed-

geefsch, als verkwistend is.

Het is een vrij algemeen verspreidde opvatting, dat de Franschman on-

geschikt zou zijn voor regelmatigen, voortdurenden, ingespannen arbeid.

Wederom een dwaalbegrip ! Bijna nergens wordt zooveel arbeid verricht,

als juist in Frankrijk.

De verhouding tusschen de beide geslachten in Frankrijk te bespreken

1 H. Scheube. Hausliches leben in Frankreich. Berlin 1877. 80
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is een teeder punt. Daarbij stellen we voorop, dat de begrippen van ze-

delijkheid zich, van volk tot volk en van eeuw op eeuw, wijzigen ; een

waarheid, die de volkenkunde luide verkondigt, doch die maar al te veel mis-

kend wordt. De Franschman nu is in de hoogste mate zinnelijk en daarbij

wispelturig op het punt van liefde. Toch draagt hij er gewoonlijk zorg

voor, dat deze verkeerdheid beperkt blijve binnen de grenzen, die hij zich

zelve gesteld heeft.

Ook in het godsdienstige, verloochent de Franschman zijn doorgaand ka-

rakter niet. Is Frankrijk reeds sedert lang het bolwerk van het Catholi-

cisme geworden, toch is zijn bevolking niet godsdienstig, in den zin, waarin

de Duitscher of Nederlander dat opvat. De godsdienst is den Franschman,

even als de zedelijkheid, een zaak des verstands ; zoowel bij het een, als

bij het ander, bewaart hij den uiterlijken schijn.

Natuur en opvoeding beide hebben den Franschman gestempeld tot een

hoogst gezellig wezen. Van de natuur ontving hij een helder verstand en

een buitengemeene geestigheid, een groote gemakkelijkheid in zijn bewe-

gingen en netheid van vormen en daarbij zooveel eigenliefde, als noodig is,

om het gezellig leven voor dufheid en kleurloosheid te behoeden. En met

groote scherpzinnigheid, heeft hij de maatschappelijke verhoudingen zooda-

nig geregeld, dat al zijn goede eigenschappen zoo voordeelig mogelijk uit-

komen." 1

Waar we onze opmerkzaamheid gaan vestigen op de verstandelijke ont-

wikkeling der Fransche natie, hebben we in de eerste plaats, te letten op

het onderwijs. Tot dusverre is het volksonderwijs noch verplicht, noch

kosteloos en een gevolg daarvan is, dat nog in 1872, een derde deel dei-

natie, geheel en al onontwikkeld was, dat is zelfs niet lezen kon. Het

behoeft nauwelijks gezegd, dat in dit opzicht, een groot verschil bestaat

tusschen de verschillende deelen van het rijk. In het algemeen mag men

aannemen, dat de volksontwikkeling afneemt van het Oosten naar het

Westen.

Het volksonderwijs is nog grootendeels in handen van de frères de la

doctrine chrétienne, de welbekende ignorantins en van geestelijke zusters

;

slechts voor een klein deel, wordt het door leeken gegeven, Vooralsnog is

de toestand deze : Als er in eenige gemeente een school wordt opge-

richt, brengt het plaatselijk bestuur ter kennis van den prefect, welk ka-

rakter het aan die school wenscht te geven ; met andere woorden : het

verklaart zich, altijd in den vorm van een wensch, voor leeken-onderwijs

of voor congreganistisch onderwijs. De prefect wint het advies in van den

departementalen raad en beslist.

Die zonderlinge wet kwam tot stand onder het Napoleontisch bestuur,

dat in alles de geestelijkheid naar de oogen zag. De prefecten, die er

zich wel voor wachtten, de bisschoppen te mishagen, beslisten in den re-

gel, ten gunste der congreganisten. Aan deze wet, gevoegd bij een slaaf-

schen geest van onderdanigheid jegens den clerus, is het te danken, dat

de fraterscholen, in de laatste jaren, belangrijk in aantal zijn toegenomen.

Daarbij vergete men niet, dat de congreganistische onderwijzer, die als ce-

1 C. Hillebrand. Die Franzosen.
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libatair geen familie heeft te onderhouden, de gemeente vrij wat minder

kost dan de leek-onderwijzer 1
.

Al moge zulk een toestand ook in meer dan een opzicht, minder wen-

sckelijk zijn, toch valt het niet te ontkennen, dat de overwegend cleri-

cale streken, in volksontwikkeling volstrekt niet ten achter staan, bij andere

deelen des lands.

De inrichtingen voor hooger onderwijs, colléges, lycées, enz., staan bijna

allen onder den invloed der geestelijkheid. In elke diocees heeft de clerus

scholen opgericht, die de mededinging met de van staatswege onderhouden

inrichtingen, zegevierend volhouden. In den laatsten tijd, is men zelfs be-

gonnen katholieke universiteiten te stichten, nevens de universiteit van

Parijs, de eenige, die in Frankrijk van staatswege is opgericht.

Maar in weerwil van alle gebreken, die in Frankrijk het onderwijs aan-

kleven, is het een feit, dat er voor elk gebied der menschelijke weten-

schappen, geleerde instellingen en vereenigingen bestaan ; zelfs is er voor

gezorgd, dat men te Parijs, in alle mogelijke vakken, geheel en' al koste-

loos, onderwijs kan genieten, onder de leiding der meest beroemde cory-

phaëen. Daardoor is zelfstudie nergens zoo gemakkelijk als daar.

En wat nu het volksonderwijs aangaat, moeten we ten slotte vermelden,

dat sedert 1871, de noodzakelijkheid van algemeene volksontwikkeling meer

en meer wordt erkend en er een ernstig streven bestaat, om hierin verbe-

tering aan te brengen. Zelfs bestaat bij de regeering het voornemen tot

invoering van de leerplicht.

In 1865 bestonden er in Frankrijk nog slechts 4833 schoolbibliotheken,

waarin 183854 boekdeelen
;

op 1 Januari 1874 waren die getallen ge-

stegen tot 15592 en 1471037, het departement der Seine met Parijs niet

medegerekend. In datzelfde tijdvak, klom het aantal ter lezing gegeven

boeken van 179267 op 925358. Wat het aantal scholen betreft, bezat

Parijs in 1874, 247 openbare en 1056 bizondere scholen; onder de laat-

ste waren 114 kloosterscholen.

De geestelijkheid is in Frankrijk zeer talrijk. Er zijn niet minder dan

52148 priesters, 13102 monniken en 84300 nonnen.

»Qui dit Paris, dit toute la France", heet het bij tal van beroemde

Fransche en buitenland sche schrijvers. Toch is dit een zeer onjuiste oor-

deelvelling, want het leven en de denkwijze der zoogenaamde provincialen,

wijkt hemelsbreed van die der Parijzenaars af. En ook tusschen de ver-

schillende provinciën bestaat op dat punt een belangrijk verschil. 2 Met

de groote steden is dit eenigszins anders ; wie Lyon ziet, of Marseille,

Bordeaux, Nantes, enz. , denkt tot op zekere hoogte aan Parijs terug. We
zeggen »tot op zekere hoogte", want dat zij allen ook weder haar eigen-

dommelijk karakter hebben, spreekt wel van zelve. En bovendien, al kun-

1 Nieuwe Rotterdamsche Courant. 9 October 1878.

2 Hieromtrent raadplege men: Dr. J. Baumgarten. Komische Mysteriën des französischen

Volkslebens in der Provinz. Coburg, 1873. 8o.
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nen zij ook door hare ligging, hare grootte, haar handel en ontwikkeling,

in zekeren zin, als mededingsters van de Metropolis der Seine beschouwd wor-

den, toch blijft Parijs een éénige stad. Daarom, al verbieden dan ook de

grenzen, die we ons gesteld hebben, ons met eigenlijke plaatsbeschrijving in te

laten, toch mogen we deze tweede stad van Europa niet stilzwijgend

voorbijgaan.

Daar ligt zij voor ons, de schoone stad met haar 2000000 inwoners !

Fier verheft zij zich in de uitgestrekte vlakte, die de Seine doorstroomt

en van alle zijden door hoogten omgeven is. Statig verrijst de hoo-

ge koepel, die het hotel des invalides kroont, en de stompe torens van

de Notre Dame de Paris. Betreden wij de stad van uit het W., waai-

de Seine, na Parijs verlaten te hebben, met een groote bocht, in noordelij-

ke richting voortstroomt. Daar strekt zich tusschen de rivier en de stad

het niet groote, doch schoone Dois de Boulogne uit, bij goed weder, het

ontspanningsoord der elegante Parijsche wereld. Eenige oogenblikken wij-

den wij aan de beschouwing dier schitterende omgeving, om daarna onzen

tocht, in oostelijke richting, te vervolgen. Voor ons strekt zich een rechte,

breede straat uit, waarvan we het einde niet zien kunnen. Zij voert ons

onder een prachtigen triomfboog, Are de VEtoile, die Napoleon I aldaar heelt

doen oprichten. Vervolgens komen wij in de »Elyseesche velden" een

fraai park, langs welks rechter zijde, de Seine stroomt. Steeds dezelfde straat

houdende, komen wij in den tuin der Tuilleriën , waar we het prachtige

slot, dat koningen en keizers ter woonplaats strekte, voor ons zien.

Over een groote lengte, strekt het zich langs de Seine uit
,
terwijl het

verbonden is met het Louvre, een koninklijk slot van ouderen datum, welks

zalen de beroemde verzameling van schilderijen , standbeelden en tal van

andere schoonheden bevatten.

Niet ver van hier, verheft zich het Palais Royal. Reeds sedert langen tijd,

heeft dit opgehouden een koninklijke residentie te zijn. Tegenwoordig bestaat

het uit een aaneenschakeling van zalen, winkels en restauratie' s, waar

vreemdelingen en Parijzenaars hun inkoopen doen en hun geld uitgeven,

voor de meest uitgezochte genietingen. Ook hier kan men zich weder

overtuigen van de waarheid, dat de ijdele Franschman niet ten onrechte

beweert, dat Parijs de hoofdstad der geheele wereld is ; althans in zoo-

verre , als de mensch nergens elders gelegenheid vindt, zich in die mate

over te geven aan allerlei soort van zingenot , waarmede Parijs , sedert

bijna twee eeuwen, de wereld vergiftigd heeftl

Steeds onzen weg, in oostelijke richting vervolgende, gaan wij verder

langs den oever der • Seine
,

voorbij tal van paleizen, om ons vervolgens

rechts te wenden en een der vele, schoone bruggen over te gaan, die ons

naar het eiland voeren, waarop zich, voor ongeveer 2000 jaren , het nede-

rige Lutetia verhief, dat eens zou uitdijen tot het weelderig Parijs.

Hier vinden we de prachtige kerk de Notre Dame, met haar schoone,

maar onvoltooide torens.

Overgaande op den linkeroever der Seine, betreden wij de kleinere helft

der schoone stad. Daar bezien we het prachtige gebouw, waar de volks-

vertegenwoordigers te zamen komen, dat, waar de invaliden een welver-

diende rust genieten en bezoeken het uitgestrekt Marsveld.
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Slaan we daarentegen, bij de Notre Dame. een Noordelijke richting in,

dan kunnen wij een bezoek brengen aan het stadhuis, van waar zoovele

revoluties, ook de allerjongste, zijn uitgegaan ; aan de Place de la Bastille,

waarop zich eenmaal de schrikwekkende staatsgevangenis verhief en ein-

delijk aan de Place de Vendöme, met de herstelde kolom.

Op deze wandeling
,

zijn we ook langs de Boulevards gegaan, dat zijn

fraaie, breede wegen, met rijen boomen beplant en aan weerszijde bezet

met deftige huizen, die zich veelal verheffen, op de plaats, waar vroeger

sterke wallen waren opgeworpen.

Heeft Napoleon III de stad Parijs aanmerkelijk verfraaid, vooral ook

door de opruiming van een aantal afzichtelijke achterbuurten, die door

luchtige, vroolijke straten vervangen zijn , ook de verdedigbaarheid is

niet' uit het oog verloren. Die reusachtige stad is in haar geheel een

vesting, omgeven door muren, wallen en grachten, terwijl een twintigtal

forten, waarvan de hooggelegen Mont \alérien de belangrijkste is, zich

rondom de stad verheffen. De gebeurtenissen van den jongsten oorlog

echter hebben bewezen, dat de verdedigingswerken niet voldoende zijn, om
den vijand het binnentrekken te beletten.

Na Parijs boven den grond gezien te hebben, kunnen we ook nog be-

neden de oppervlakte afdalen, om de katakomben te bezichtigen. Hieronder

verstaat men oude steengroeven, die sedert meer dan duizend jaar, de

bouwstoffen voor die tallooze gebouwen geleverd hebben , en tevens de

beenderen bevatten van een reeks van vroegere geslachten.

De katakomben verlatend , wenden we onze schreden naar den meest

beroemden doodenakker van het tegenwoordig geslacht, het kerkhof Père

Lachaise. Uren lang kunnen we hier ronddwalen, waar de menscb een

lusthof heeft gemaakt van het oord, waar zij, die hem voorgingen de

eeuwige slaap slapen. Wat al beroemde persoonlijkheden rusten hier van

hun aardschen arbeid ! Hoeveel mannen, die een beslissenden invloed uit-

oefenden op het lot van hun vaderland, ja op dat van geheel Europa

!

Hoevelen, die de wereld verbaasden, door hun genie, door hun deugden

en ondeugden beide, maar ook hoe velen, die als vergeten burgers daar-

henen leefden en hun voor- en tegenspoed, hun innig geluk of trooste-

looze smart zwijgend met zich voerden, totdat allen gelijk werden, allen

een zelfde oord tot rustplaats vonden en aller geschiedenis met dezelfde

twee woorden: »Ci git
v

besloten werd.

Dezen doodenakker, de wereldstad waardig, verlatende, kunnen wij ach-

tereenvolgens een bezoek brengen aan de voormalige begraafplaats der

Fraasche koningen, het eenmaal zoo schoone St. Bénis , thans een nijvere,

doch berookte fabriekplaats, waar slechts de heerlijk schoone kathedraal de

bezoekers aantrekt ; aan Napoleons lievelingsverblijf St. Goud ; aan het

prachtige Versailles met zijn schoone parken en beroemde waterbouwwerken

en eindelijk aan het meer zuidelijk gelegen Fontainebleau. dat zich te

midden van een statig woud verheft.

Ziedaar in zeer algemeene trekken, een beeld van Frankrijks hoofdstad,

een hoofdstad , zooals geen enkel andere staat er een aan kan wijzen, in

dien zin nam. , dat het geheele land zich van daaruit steeds liet regeeren

en zich te allen tijde aansloot aan elke omwenteling, die van daar uitging,

15
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onverschillig of ze tot het koningschap, het keizerrijk of de republiek

voerde. I
.

Sedert 4 September 1870, vormt Frankrijk een republiek. Aan het hoofd

staat een president, bekleed met het uitvoerend gezag, terwijl hij het wetge-

vend gezag deelt, met een nationale vergadering, die te Versailles haren

zetel heeft en bij algemeen stemrecht, door de natie is benoemd geworden

en met een senaat, gekozen door de departementale raden. De leiding der

staatsaangelegenheden berust bij een verantwoordelijk ministerie.

In 1790, werd het geheele rijk, door de constitueerende vergadering, ver-

deeld in 83 departementen; later werd dit getal gebracht op 86 en in 1860

op 89, ten gevolge van de toevoeging van Hoog- en Laag-Savoije en van het

departement der Zee-Alpen. In 1871, werd het op 86 terug gebracht,

ten gevolge van het verlies van Neder- en Boven-Eijn en van het grootste

deel van het Moesel-departement, welks overblijfsel met het Maas-depar-

tement vereenigd werd. Aan het hoofd van elk departement staat een

prefect. Voor de leger-administratie, is het land verdeeld in 18 generaal-

commandementen.

Het leger wordt onderscheiden in het actieve leger en de landweer. Elk

Franschman , in staat om de wapenen te dragen , behoort 5 jaren tot het

actieve leger , staat 4 jaar in de reserve , 5 jaar bij de landweer en 6

jaar bij de reserve van de laatste.

Volgens de wet van 13 Maart 1875, bedraagt de sterkte van het Fransche

leger, in tijd van vrede, 490322 manschappen met 120894 paarden. De

sterkte der infanterie bedraagt 284601 , die der cavalerie 68617 , die der

artillerie 66331 man. In oorlogstijd, wordt, het leger gebracht op 705000

man in actieven dienst en 510000 man reservetroepen , waarbij dan nog

komen, voor de landweer 583000 man, met 626000 man reserve-troepen
;

zoodat Frankrijk dus ter zijner verdediging, bijna 2
1

/2 millioen manschappen

onder de wapenen roepen kan. Deze regeling echter is nog te kort in

werking , om een juist oordeel te kunnen vellen, over hare meerdere of

mindere deugdelijkheid. Nu reeds echter, laten deskundigen zich met den

hoogsten lof uit, over het verbeterd gehalte van het Fransche leger en in-

zonderheid over de sedert 1870, vermeerderde degelijkheid der Fransche

officieren.

De vloot, vooral door Napoleon III tot een aanmerkelijke hoogte opge-

voerd, bestaat uit 469 schepen, met 7075 vuurmonden en is bemand met

28431 koppen.

De handelsvloot bestaat uit 4800 zeil- en 316 stoomschepen , buiten de

152 zeilschepen, die in Algerië te huis behooren.

1 F. Hobirk. Wanderungen atif dem Gebiete der Lander- und Völkerkunde. Bd. VI. Frank-
reich S, 1—4



Met een enkel woord maken we melding van bet woeste eiland Corsica,

welks romaneske natuur , het meest aantrekkelijke is wat het bezit. Of-

schoon reeds sedert meer dan eene eeuw, onder Fransche heerschappij

,

heeft de bevolking haar primitieve, ruwe zeden behouden en is het 't land

der Vendetta
,

bij uitnemendheid.

Ofschoon Frankrijk, onder de koloniale mogendheden, volstrekt geen eersten

rang inneemt , heeft het toch eenige, niet onbelangrijke bezittingen in

andere werelddeelen.

In Afrika bezit het Algerië
,
Senegambië, eenige nederzettingen aan den

Oaboen , de eilanden St. Marie en Nassi-bé bij Madagascar
,
Mayotte en

Eéunion ; in Asië : Pondichéry, Chandernagor, Carracal, Mahé, Yannon en

het gouvernement Saigoen in Cochin-China. In Australië heeft het Nieuw-

Caledonië, terwijl Tahiti en de Marquesas-eilanden zijn protectoraat erkennen.

Zijn Amerikaansche bezittingen eindelijk zijn : Martinique en Guadeloupe
,

met eenige kleinere eilandjes in West-Indië ; St. Pierre
,

Miquelon en

Longley, in de Golf van St. Laurens en Fransch Guijana, op het vasteland

van Zuid- Amerika. Algerië en de W. I. eilanden zenden hun afgevaar-

digden ter Nationale vergadering.

Het dal van Andorra in de Pyreneën, vormt een zelfstandige republiek,

onder de bescherming van Frankrijk en van den bisschop van Urgel, in

Spanje ; eveneens staat het souver eine vorstendom Monaco , in het de-

partement der Zee-Alpen, onder Fransch protectoraat.

DE REPUBLIEK ZWITSERLAND.

Onder alle staten van Europa, is Zwitserland de eenige, die beantwoordt

aan het denkbeeld eener federatieve republiek. Deze staat toch , in 't

geheel 750 mijlen groot , vormt een bondgenootschap van 22 kantons,

die elk hun eigen regeering hebben en veelal genoemd worden, naar hun

hoofdsteden. De regeering van al deze kantons is op zeer verschillende
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wijze ingericht ; een eigenlijk democratische regeeringsvorm treffen we alleen

in de kleinere kantons aan, zooals deze dan ook in werkelijkheid, alleen bij

een zeer geringe bevolking, in toepassing gebracht kan worden.

Het opperste gezag in dezen bondstaat , zooals ze genoemd wordt , be-

rust bij de bondsvergadering , die bestaat uit een Nationalen Raad en

een Standenraad. De leden van eerstgenoemd lichaam worden bij recht-

streeksche verkiezingen benoemd ; voor elke 20000 inwoners, neemt een lid

zitting. In den stendenraad wordt elk kanton door twee afgevaardigden

vertegenwoordigd , zoodat hij bestaat uit 44 leden. De uitvoerende macht

wordt uitgeoefend door den bondsraad , bestaande uit zeven leden en een

bondspresident, die slechts voor den tijd van een jaar wordt benoemd.

De leden van den Bondsraad worden gekozen door de Bondsvergadering.

De Bondsstad is Bern.

Daar elk Zwitser , in staat om de wapenen te dragen , in oorlogstijd

dienstplichtig is , heeft Zwitserland geen sterk staand leger noodig. Met

inbegrip der reserve (51000 man) en van de landweer (GG000 man), telt

het slechts 201000 man en vereischt nog geen 4000000 francs uitgaaf.

Oefenen de geringe uitgaven voor het leger , reeds een gunstigen in-

vloed uit
,
op het budget van uitgaven

,
nog meer is dit het geval , door

de wijze, waarop de ambtenaren worden benoemd en bezoldigd. Deze toch

worden, voor een bepaalden tijd, door het volk gekozen. Een eigenlijke

ambtenaarsstand is dus niet aanwezig en voor jaarwedden en pensioenen,

behoeven slechts geringe sommen te worden uitgetrokken.

Een gevolg hiervan is, dat aan het onderwijs des te meer kan worden

besteed , en in werkelijkheid is, zoowel de toestand van het onderwijs, als

de trap van volksontwikkeling, in hooge mate bevredigend. Alleen van de

hoogere bergstreken geldt dit in eenigszins mindere mate.

Buim 5600 scholen voorzien in de behoefte der bevolking aan lager

onderwijs en 't grootste gedeelte van het jaar, worden deze bezocht door

een aantal leerlingen , dat gelijk staat- met 1/7 der bevolking.

Voor het hooger onderwijs, bestaan drie volledige universiteiten te Bazel,

te Bern en te Zurich, en twee inrichtingen van hooger onderwijs, waaraan

alleen de faculteit der geneeskunde ontbreekt, te Lousanne en Genève.

Behalve tal van middelbare scholen , bezit Zwitserland een der beroemdste

inrichtingen van dien aard, in de Polytechnische school te Zurich.

De bevolking van Zwitserland bedraagt 2700000 zielen en is uit ver-

schillende bestanddeelen samengesteld. Het hoofdbestanddeel echter wordt

gevormd door de Duitschers. Hun aantal bedraagt 1900000. Zij behooren

tot de tak der Allemannen en spreken dan ook een Allemansch dialect
,

het zoogenaamde Zwitsersch-Duitsch , dat voor den Noord-Duitscher nage-

noeg onverstaanbaar is. Zij bewonen 'het geheele stroomgebied van den

Kijn , tot aan de Westelijke kniebocht , derhalve de geheele hoogvlakte
,

die zich ten £T. van de centraal-Alpen uitstrekt ; verder het Boven-Rhöne-

dal tot Sion. Het overig stroomgebied van de Ehöne en de Westelijke

hellingen van de Jura zijn door de Eranschen bezet . die daar de kan-

tons Wallis, Waadtland, Genève en Neufchatel bewonen. Eindelijk worden

het Z. O. deel, het heerlijk bergland van het kanton Tessino, en de zuide-

lijke dalen van Grauwbunderland, door Italianen bewoond.



229

Nog moeten we wijzen op een volksstam , die de overige deelen van

laatstgenoemd kanton bezet heeft en zich tot in Tyrol uitstrekt. Zij

spreken een Komaansche taal , die bijna de overgang schijnt te vormen,

tusschen het Duitsch en het Italiaansch. We hebben hier te doen met het

merkwaardige volk der Ehaeto-Eomanen , dat tot voor weinige jaren , van

de zijde der geleerden , niet die opmerkzaamheid tot zich getrokken heeft,

die het verdiende. Door de linguistische nasporingen van Lorenz Diefen-

bach en Friedrich Diez , is het dialect , dat door de Ehaeto-Eomanen van

Grauwbunderland gesproken wordt
,
gebleken een Eomaansche taal te zijn,

die met de Portugeesche
,
Spaansche , Provencaalsche , oud-Fransche

, Ita-

liaansche en Daco-Roinaansche talen
,
op een lijn staat. Zij moge in ont-

wikkeling, bij de laatsten eenigszins achtergebleven zijn, ze is daarom een

niet minder zuivere loot van de taal der oude Latijnen.

Maar ook uit een ethnologiseh oogpunt
,

zijn de Ehaeto-Eomanen een

belangwekkende volksstam. Onze kennis is echter, in dit opzicht, nog alles

behalve volmaakt, bij gebrek aan voldoende nasporingen. Waarschijnlijk

moet men hem beschouwen , als ontstaan uit de vermenging der oude

Ehaetiërs en der Eomeinen, die tusschen de jaren 16 en 12 voor C. de

onderwerping der Alpenlanden voltooiden en daar gevestigd bleven, tot op

den tijd der groote volksverhuizing. Het schijnt, dat de romaniseering dier

bergstammen zeer snel in zijn werk is gegaan. Immers toen Dietrich van

Bern, met zijne Oost-Gothen, het tegenwoordig Tyrol bezette, vonden zij

daar een geheel Eomaansche bevolking. Als zeker mag men aannemen,

dat de Ehaeto-Eomanen eenmaal een veel uitgestrekter gebied bewoonden,

dat zij zich uitstrekten van de bronnen van den Achter-Eijn, tot in het

Pusterdal en van de meren in Boven-Italië, tot aan de Bodensee. Maar in

den strijd om het bestaan , kon het gemengde volk der Ehaeto-Eomanen

geen stand houden, tegenover de onverbasterde, krachtige Gerniaansche

stammen. Van uit het N., drongen de Bajuwaren, van uit het Z., de Lon-

gobarden hun gebied binnen en drongen de oorspronkelijke bevolking

terug, naar de eenzame dalen in het hooggebergte, waar hun afstamme-

lingen
,

nog heden ten dage , een kwijnend leven lijden. We zeggen »een

kwjjnend leven", want tegenover het toenemen der Germaansche bevolking,

wordt hun aantal steeds kleiner. Zij zijn een nieuw bewijs van de groote

waarheid, dat in den strijd om het bestaan, de zwakkere overal, langzaam

maar zeker, door den sterkere verdrongen wordt.

Naar hun godsdienst, behoort 3
/5 der bevolking tot de protestantsche,

2
/5 tot de E. C. Kerk.

Letten we op het volkskarakter der Zwitsers, dan vinden we talrijke

punten van overeenkomst tusschen hen en de Nederlanders. Moest de Ne-

derlander zich een bewoonbaar gebied scheppen, ook de Zwitser had heel

wat te doen, alvorens zijn bergen hem genoeg, tot levensonderhoud ople-

verden. Werd de Nederlander steeds bedreigd door al de gevaren aan de

nabijheid der zee verbonden, de Zwitser had zich te behoeden tegen sneeuw

en ijs en zich te hoeden tegen de verschrikkingen van een trotsch bergland.

Ernst, gevoegd bij een diep gevoel van afhankelijkheid aan een Hooger Macht,

werd een karaktertrek van beide volken. Vrijheidszin en vaderlandsliefde is

bij beiden even sterk ontwikkeld en bij beiden ontaardde de laatste, maar al
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ie vaak, in een kleingeestig provincialisme. Ook hier was de oorzaak weder

dezelfde. Oefenden in Zwitserland de bergen hun scheidenden invloed uit, in

Nederland deden het de talrijke rivieren. Doch bij die overeenkomst, moe-

ten we ook op een groot verschil wijzen. De Nederlandsche stroomen heb-

ben hun scheidend karakter verloren en zijn zelfs in middelen van ge-

meenschap verkeerd, waardoor ook het provincialisme zoo goed als ver-

dwenen is. Anders is dit met de bergen. Wat het internationaal verkeer

aangaat, moge ook de scheidsmuur der Alpen, door het genie van den

mensch, zijn omvergehaald, voor de bewoners der verschillende dalen onder-

ling, heeft zij bijna overal, al hare steilheid behouden.

En het mag betwijfeld worden, of het goed zou zijn, indien dit anders

ware. Zwitserland levert het zeldzaam voorbeeld op van een eendrachtig

volk, dat uit verschillende nationaliteiten is samengesteld. Als zeker mag

men aannemen, dat hiertoe aanmerkelijk heeft bijgedragen de geringe

aanraking dier nationaliteiten onderling, de weinige gelegenheid, die zij

hadden, elkanders eigenaardigheden op te merken en zich daaraan te er-

geren. Vandaar dan ook , dat de federatieve republiek, de meest wen-

schelijke, wellicht de eenig mogelijke regeeringsvorm is, bij dit gemengde volk.

Een niet minder groote verscheidenheid , merken we op in de middelen

van bestaan der Zwitsersche bevolking. In de vlakte en de dalen, treedt

de landbouw op den voorgrond. Ongeveer 20 °/0 van den bodem is

daarvoor in gebruik. Het sterk continentaal klimaat werkt, in dit opzicht,

niet voordeelig. In het Noorden, legt de landbouw zich toe op de pro-

ductie van granen ; in de Zuidelijke dalen worden zuidvruchten gekweekt.

De wijnbouw wordt in meerdere of mindere mate in 20 kantons gedreven

;

het sterkst echter bloeit hij in den omtrek der groote meren van Genève,

Neufchatel, Zürich en Constanz.

De nijverheid wordt hoofdzakelijk in de steden beoefend. Zwitserland is

niet rijk aan steden en daaronder zijn er nog maar zeer enkele , die

eenige belangrijkheid bezitten. Bovenaan staat het schitterend Genève,

met bijna 70000 inwoners ; daarop volgt de rijkste stad van Zwitserland,

het handeldrijvende Basel, met 45000 inw. De bondstad Bern (36000 inw.)

komt eerst in de derde plaats. Deze steden liggen in het Westelijk deel

des lands, dat met het Noord-Oostelijk deel , de hoofdzetel der nijverheid

is. In de Noordelijke kantons Zürich, Zug, Glarus en Thurgau bloeit

vooral de katoen-industrie, in Appenzell en St. Gallen de mouseline-fa-

bricage. In de Westelijke (Fransche) kantons, legt men zich hoofdzakelijk

op de vervaardiging van uurwerken toe In dit opzicht moeten inzonder-

heid genoemd worden Genève en de groote dorpen La Chaux de Fonds

f20000 inw.) en Le Locle (10000 inw.) in de Jura.

In het hooggebergte, vindt men natuurlijk geen fabrieken. Daar houdt

men zich bijna uitsluitend met veeteelt bezig, die op de terrassen van het

gebergte, op echt nationale wijze, wordt uitgeoefend.

Nog moeten we vermelden de belangrijke voordeelen, die Zwitserland
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trekt, uit het jaarlijkseh bezoek van de duizende bezoekers, die door de

trotsche, schoone Alpennatuur daarheen gelokt worden. Dat de eenvoudige

Zwitser, een vrij helder begrip heeft van de wijze, waarop hij dit bezoek,

't best ten eigen bate kan aanwenden, ondervindt meer dan een tourist,

op vrij gevoelige wijze.

De handel bestaat hoofdzakelijk uit doorvoerhandel en deze is niet on-

belangrijk. Naarmate de middelen van verkeer toenemen, vermeerdert

natuurlijk ook de handelsbeweging. Het spoorwegnet is zeer sterk ont-

wikkeld. De meeste banen echter eindigen aan den voet van den Alpenmuur,

die echter weldra, door de voltooiing van den St. Gothard-tunnel, doorboord '

zal zijn. Vooralsnog worden de passen meestal doorgetrokken, door middel

van een uitstekend goed ingerichte paardenposterij.

o

HET KONINGRIJK BELGIË.

Het koningrijk België, 535 M. groot, met eene bevolking van

5403006 inwoners (volgens de volkstelling van 1875), vormt sedert 1830,

een constitutioneele, erfelijke monarchie. De koning bezit de uitvoerende

macht en deelt de wetgevende, met een door het volk gekozen vertegen-

woordiging, bestaande uit een Senaat en een Kamer van Afgevaardigden.

Het leger van dezen neutraal verklaarden staat bedraagt ruim 100000

man, in tijd van oorlog bijgestaan, door een even zoo sterke burgergarde.

De vloot is, zooals uit den horizontalen vorm van het land is na te gaan,

van zeer geringe beteekenis.

België bevat negen provinciën: Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaan-

deren, Antwerpen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen.

Onder alle landen van Europa, heeft België de dichtste bevolking, 10099

inw. per M. De oorzaak van dit verschijnsel ligt voor de hand. 't Kon

toch niet missen, of een bloeiende staat, die in mijnwezen, nijverheid en

handel , de hoofdmiddelen van bestaan vindt , moest een buitengewone

dichte bevolking krijgen. Het minst dicht is zij in het kleine gebied

,

waar de Duitsche taal de heerschende is, het dichtst daar, waar het Vlaamsen

gesproken wordt, terwijl de Waalsche provinciën op een gemiddeld bevol-

kingscijfer wijzen.

De Belgische staat is op kunstmatige wijze samengesteld uit twee, uit

een ethnisch oogpunt geheel heterogene bestanddeelen. Mzoo kan er geen

sprake zijn van een Belgisch volk, slechts van een Belgische natie, bestaande

uit den, voor een groot deel Fransch sprekenden, stam der Walen en de
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Hollandsch sprekende Vlamingen. Bij de volkstelling van 31 December 1869,

gaven 2041784 inwoners zich op als Waalsch sprekende, 2406491 als Vlaamsch

sprekende en 308366, die beide talen spraken. De Vlamingen vormden

alzoo de meerderheid; toch is het Fransch de officieele taal van het land

en van de regeering.

De tegenwoordige bevolking van België is gedeeltelijk van Keltischen,

gedeeltelijk van Germaanschen oorsprong. Andere verspreide elementen

zijn van geen de minste staatkundige beteekenis. 1
.

Zoo ver de geschiedenis reikt, zijn ten N. van de Ardennen, steeds twee

talen gesproken en leefden er twee volksstammen, de Germaansche stam

der Batavieren en Friezen en de Keltische stam der Belgen, nevens elkander.

De tegenwoordige Walen zijn de afstammelingen dier oude Belgen
;

zij

behielden de oud-Keltische taal, en de Fransehe taal oefende op deze, weinig

meer invloed uit, dan de Germaansche
; want al had er ook, sedert de

Bourgondische heerschappij, een sterke vermenging met de Fransehe* taal

plaats, toch moet het Waalsch niet als een verbasterd Fransch beschouwd

worden. Het meest overeenkomst heeft het met den tongval, die in som-

mige Zwitsersche kantons en dien, welke in Bumenië gesproken wordt.

In sommige deelen van België is de uit Vlamingen en Walen bestaande,

landelijke bevolking , zoozeer vermengd
, dat vaak een Waalsch dorp

aan een Vlaamsch grenst ; of dat in een en dezelfde plaats, de straatweg

de scheiding uitmaakt , tusschen het Waalsch en het Vlaamsch gedeelte.

Op die wijze, hebben beide volksstammen
,
eeuwenlang, nevens elkander ge-

woond, eeuwen lang hebben zij hetzelfde lot ondergaan, te zamen geluk-

kige dagen doorleefd en dezelfde smarten gedragen, en toch heeft dit alles

tot geen innige vereeniging geleid of wederzijdsch vertrouwen opgewekt.

Zelfs de gebeurtenissen van 1830 zijn niet in staat geweest , om de

diepe kloof te dempen , welke beide stammen scheidt , die alleen door

een gemeenschappelijk geloof en een gemeenschappelijk belang, het behoud

der verkregen vrijheid, te zamen worden gehouden. En zelfs deze banden

worden, in den laatsten tijd, met elk jaar, minder hecht.
2

.

Naar de taal, kan men België in twee deelen verdeelen, door eene lijn

te trekken van uit Duinkerken, die loopt ten Z. van Doornik, over Ath

naar Tongeren. Uit het hierboven gezegde evenwel volgt, dat er ten N.

van die lijn even goed Waalsche, als ten Z. daarvan, Vlaamsche elementen

voorkomen. In het Noordelijk deel, spreken ongeveer 2y2 millioen inwo-

ners Vlaamsch; in het Z., 1

V

2 millioen Waalsch ; de overigen spreken alleen

Fransch. In Brussel wordt in de bovenstad meestal Fransch, in de bene-

denstad Vlaamsch gesproken ; en ofschoon alhier het Vlaamsch verreweg

de overhand heeft, toch wordt het als een soort van patois beschouwd
,

terwijl dan ook de beschaafde standen , uitsluitend Fransch spreken,

't Behoeft nauwelijks vermelding, dat deze beschouwing volstrekt niet

gedeeld wordt, in de eigenlijk gezegde Vlaamsche provinciën Oost- en West-

Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en een groot deel van Brabant, vooral

niet sedert de «Vlaamsche beweging," zich aldaar, met zooveel kracht

openbaart.

{ Leo van der Rindere. Recherches sur l'elhuologie de la lielgique. Bruxelles 1872. 80.

2 Adolph Heerklou, Wallonisch und Vlamisch. Brussel und Osteride. l8(J2. So.
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Om zich een goed denkbeeld der Belgische toestanden te vormen, ver-

lieze men vooral niet uit het oog, de verwantschap, die er bestaat, tusschen

de Vlamingen en de Hollanders. Op het congres te Weenen , was met de

ethnische omstandigheden van België, niet voldoende rekening gehouden.

In plaats van de Waalsche provinciën bij Frankrijk te voegen , waarheen

al hare sympathiën trekken, wees men ze den Nederlander toe en legde

daardoor helaas , de kiem der ontbinding, in den nieuw gevormden staat.

Verschil van zeden en gewoonten , maar vooral verschil in godsdienst
,

konden niet anders dan afstootend werken. Als bijna overal, was ook in

de Nederlanden, het Zuiden katholiek , het Noorden protestant. Zoowel

Vlamingen als Walen
,
belijden den Roomsch-katholieken godsdienst. De

verwijdering tusschen het Noorden en het Zuiden openbaarde zich dan ook

het eerst in de kerk
,

sloeg van daar over op het leger en de Staten-

Generaal , totdat in 1830 het katholieke België zich van het protestantsche

Nederland losscheurde.

Bij de beschrijving van Nederland, hebben wij er reeds met een woord

op gewezen, hoe de Vlamingen zich, door alle tijden heên, door de Walen

op het sleeptouw hebben laten nemen. Scheen na de pacificatie van Gent

het vooruitzicht te bestaan, dat de Vlamingen zich voor goed, aan de zijde

hunner Noordelijke broeders hadden geschaard, zij bleken op den duur

niet bestand, tegen Spaansche legers
,
Spaansch goud en Spaansche listen.

Zeker oefende , ook toen reeds, het geloof een belangrijken invloed op hen

uit en maakten hen des te eerder geneigd, toe te treden tot de noodlottige

Unie van Atrecht en in slaafsche onderwerping
,
bogen zij den nek voor

de tirannie der Spaansche Habsburgers.

Zwaar boetten zij hun misslag. Als koopwaar overgegaan, van de eene

hand in de andere, vormden zij slechts een aanhangsel van groote staten

en werden gedwongen , hun bloed en hun geld ten offer te brengen voor

belangen
, die hun ten eenenmale vreemd waren.

Dan de gebeurtenissen, in het begin dezer eeuw, schonken hun gelegen-

heid
,

de begane fout te herstellen. Het nieuw gevormde koningrijk der

Nederlanden scheen alle gegevens te bezitten, om een bloeienden, rijken en

machtigen staat te vormen.

Wederom was het het verschil in godsdienst, dat alle illusiën op dit

punt, den bodem insloeg. De weinige vrijzinnigheid van het Nederlandsche

gouvernement vergemakkelijkte de pogingen eener opruiende geestelijkheid.

Wederom maakten de Vlamingen gemeene zaak met de Walen en scheidden

zich af, van hun Noordelijke stamverwanten.

Na de verkregen onafhankelijkheid , hield de geestelijkheid de zijde

der Vlamingen
, die de meerderheid der bevolking vormden en dan ook

wenschten
, dat de nieuw-verworven nationaliteit, op hun taal gebaseerd

zou zijn. In werkelijkheid heeft het Vlaamsch veel te danken aan de

lagere geestelijkheid, zonder wier bemoeiingen, deze taal in vorige dagen,

zeer zeker tot een bloot patois zou zijn afgedaald.

Maar in weerwil van dezen belangrijken steun en in weerwil van de aan-

merkelijke opheffing hunner letterkunde
,
gedurende de laatste tientallen

van jaren, is het tot op onzen tijd, de Vlamingen nog niet mogen geluk-

ken, de Fransehe taal te verdringen , of de politieke stelling in te nemen,
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waarop zij, met het oog op hun zielental
,
aanspraak kunnen maken. On-

getwijfeld vinden wij de oorzaak van dat verschijnsel in het verstandelijk

overwicht der Walen. Want al is het waar , dat over het algemeen, de

toestand van het onderwijs in de Vlaamsche provinciën thans gunstiger is,

dan in het Waalsche gedeelte des lands , we moeten niet vergeten , dat

de eerstgenoeinden ook nog heel wat in te halen hadden, eer zij de Walen

op zijde konden streven.

Met den dag neemt, tusschen beide volksstammen, de onderlinge afkeer

toe. Reeds sedert lang betreuren de Vlamingen hunne afscheiding van Ne-

derland en de »Vlaamsche beweging" heeft clan ook in hoofdzaak ten doel,

de banden, tusschen beide Nederiandsche stammen, nauwer toe te halen.

Reeds streeft het Nederlandsch taal- en letterkundig congres , dat jaarlijks

in een der Belgische of Hollandsche steden zitting houdt , er ernstig en

niet zonder gevolg naar , de kleine afwijkingen tusschen de Vlaamsche

en Hollandsche tongvallen, geheel en al te doen verdwijnen.

Al is ook, zooals we hierboven te kennen gaven, de volksontwikkeling

in België belangrijk vooruitgegaan, toch is de toestand nog verre van be-

vredigend. Nog bijna 40 °/
0 der bevolking, boven de 7 jaren, kan lezen

noch schrijven. Echter worden voortdurend krachtige pogingen ter ver-

betering aangewend.

Van de vier universiteiten worden er twee, die te Gent en Luik, door

den Staat onderhouden. De hoogescholen te Brussel en Leuven zijn zooge-

naamde vrije universiteiten.

Een minder gunstig verschijnsel is de ontzachelijke toeneming van het

aantal kloosters. Dit toch steeg, tusschen de jaren 1830 en 1870, van

251 op 1500 ; dat der kloosterlingen van 3645 op 25000. 1

Wie België en Nederland beide heeft bezocht, wordt er onwillekeurig

toegebracht, elk oogenblik deze landen tegenover elkander te stellen.

Wil men zich het groote onderscheid tusschen Belgen en Nederlanders,

recht duidelijk voor den geest stellen, dan getrooste men zich de moeite,

op een en denzelfden dag Antwerpen en Rotterdam te bezoeken, wat zeer

doenlijk is, daar men van uit de eene stad, de andere binnen vijf uren,

bereiken kan.

Biedt Rotterdam de onvervalsehte type aan van een Hollandsche stad,

het is, alsof alles met een tooverslag veranderd is, zoodra men Antwerpen

betreedt. Te vergeefs zoekt men hier naar iets karakteristieks. Maar al te

zeer mist men de Hollandsche zindelijkheid en niet dan ongaarne, verruilt

men het gezicht der smalle, hooge Rotterdamsche huizen, voor de oude,

veel statiger gebouwen van Antwerpen, En ofschoon beide steden in uit-

breiding en in aantal inwoners ongeveer gelijk staan, en Antwerpen de

eerste handelsstad van geheel België is, toch is Rotterdam, in dat opzicht,

van veel meer beteekenis, en dat valt dan ook bij den eersten bli ter-

stond in het oog. In vergelijking met Rotterdam, is Antwerpen verlaten,

1 l)e Zweep. 1871 No. 9. — De Toekomst 1871. Bklz. 139.
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stil en doodsch. De drukte en het gewoel op de straten en in de grachten,

die aan de Hollandsehe handelsstad zulk een eigenaardige bekoorlijkheid

bijzet, mist men hier te eenenmale. Zonder iets te willen afdingen op

de stalen vlijt en volhardende werkzaamheid der Belgen en inzonderheid

der Walen, krijgt "men toch, wanneer men van uit Nederland in België

komt, onwillekeurig een gevoel, alsof men uit de zalen van den million-

nair, in het kamertje van den ijverigen werkman werd overgeplaatst. In

België werkt men rusteloos door, doch hier begint men eerst datgene,

wat Nederland, om zoo te zeggen, reeds voltooid heeft.

Uit een historisch oogpunt, kan bijna geen land op zooveel belangrijke

plaatsen wijzen als België en inzonderheid onderscheidt het zich, in dit

opzicht, van Nederland. Zijn de plaatsen, die aan groote wapenfeiten her-

inneren, in laatstgenoemd land gemakkelijk te tellen, België kan er ver-

scheidene aanwijzen, welke tot vier-, vijfmalen toe, getuigen waren van

grootere of kleinere gevechten. Dit verschijnsel is een gevolg van den ho-

rizontalen vorm van het land en inzonderheid van het gemis van natuur-

lijke grenzen, aan de zijde van Frankrijk. Heeft de natuur overal elders,

laatstgenoemden staat van bolwerken voorzien, zijn Noord-Oostelijke grenzen

liggen open. Vandaar dan ook, dat bij de veelvuldige oorlogen tusschen

Frankrijk en de omliggende Germaansehe staten, de strijd zich vooral op

die Noord-oostelijke grenzen bewoog, en België de kampplaats der vijandige

machten , het Lombardije van het Noorden, werd. Vandaar ook, dat zoo-

wel Frankrijk als de beheerschers van de Zuidelijke Nederlanden, er steeds

op uit waren, hun gemeenschappelijke grens, met een pantser van vestin-

gen te dekken.

België is het land der steden bij uitnemendheid. Meer dan de derde

Belg is stadbewoner. Vandaar, dat we hier dan ook wat meer plaats in-

ruimen aan de beschrijving der steden , dan ons bij andere staten moge-

lijk is. Om tegelijkertijd een overzicht van het landschap te verkrijgen,

volgen we Dr. Gustav Dannehl op zijn reis door dezen staat.

Van uit Duitschland komende, is het nijvere Veruiers (40000 inw.) de

eerste groote Belgische stad, waar men aankomt. Deze plaats heeft een

grootsch, schitterend voorkomen. De straten zijn breed aangelegd en meestal

in modernen, smaakvollen trant, uit grijzen steen opgetrokken. Een tal van

villa's omringen de stad.

Van hier naar Luik stroomt de Vesdre, een zijrivier van de Ourthe.

Zoowel het dal van dit bergstroompje, als de talrijke dwarsdalen, die er

op uitkomen, zijn buitengemeen schilderachtig. In een der laatsten, ligt de

beroemde badplaats Spa, met ijzerhoudende bronnen, het Baden-Baden

van België. Langs den benedenloop der Vesdre, weergalmt de lucht van

het gefluit der stoompijpen en het gehamer der fabrieken.

Het dal van den Jecker of Jaar, iets Noordelijker gelegen, is de zetel

van een geheel plaatselijke industrie, die van het stroovlechten. De bewoners

onderscheiden zich door een buitengewone welvaart, en tevens door hun

beschaafde, innemende manieren.
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Het landschap, dat zich ten Westen hiervan uitstrekt, is eveneens een

lachend heuvelland, met een vveelderigen grasgroei. Tal van bronnen en

beken brengen een rijkelijke besproeiing aan en verhoogen niet weinig, de

schoonheid dezer streek, waar nagenoeg uitsluitend veeteelt wordt uitge-

oefend.

Een geheel ander voorkomen biedt het ruime Condroz aan, dat zich uit-

strekt ten O. van de Maassteden Luik, Hoei, Kamen en üinant en aan de

oostzijde, begrensd wordt door de Ourthe, ten Z. door de Lesse, de schoonste

van alle Belgische rivieren. De bevolking dezer streek is, zooals bijna

overal langs de Pruisische grens en in het bergland, nagenoeg uitsluitend

van Waalschen oorsprong. Dit eentoonig
,

somber, boomloos landschap

wordt doorstroomd door eenige rivieren, die alle hun water naar de Maas

afvoeren. Door elke inzinking in den bodem vloeit een beek , door gras-

velden omgeven.

De Westelijke oever van de Lesse behoort reeds tot het gebied der Ar-

dennen. Het zou niet gemakkelijk zijn, in dit gedeelte van Europa, een

landstreek aan te wijzen, die nog zoo weinig door den mensch, te zijnen

bate is aangewend, nog zoozeer in haar oorspronkelijken staat gebleven is

en in die mate, het beeld vertoont eener geheel ongebreidelde natuur, als

dat het geval is, met de Belgische Ardennen. Hier toch gevoelen zich de

wolf en het wilde zwijn nog evenzeer op hun gemak, als hun voorgeslacht

van eeuwen her.

Onzen weg vervolgende , bereiken wij het zwart berookte Luik (116000

inw.), het middelpunt der steenkolen- en ijzerindustrie. Tot op een diepte

van meer dan 600 M., daalt de mijnwerker hier af, om uit 6 1 onuitputte-

lijk rijke groeven, het zwarte diamant aan den dag te brengen. In de

nabijheid der stad, ligt het dorp Seraing, met zijn grootsche ijzerfabrieken.

Het derde gedeelte der bevolking — zoowel mannen als vrouwen — van

Luik en Seraing, houdt zich bezig met den bergbouw en de ijzerindustrie.

Vandaar dat Luik, niet geheel ten onrechte, den bijnaam draagt van »de

hel der vrouwen."

Echter is alleen de eerste aanblik der stad terugstootend. Inwendig toch

heeft Luik, met zijn ouderwetsche huizen en prachtige Gothische kerken

en kathedralen, een bepaald eerwaardig voorkomen.

Het op Luik volgend station is Waremrne, thans een weinig beteekenend

vlek, doch eenmaal de hoofdstad van het rijke en machtige Hesbain, nog

tegenwoordig een weelderig vruchtbaar landschap, dat bewoond wordt door

een flink, krachtig slag van menschen. Die _ slanke mannen, met hun vurige,

donkere oogen, vertoonen ons het onvervalschte type van den Waalschen

stam. Zoo hier, als bijna door geheel België heen, gaat ieder man uit den

minderen stand, gekleed in een blauwe kiel.

Over lirlemont zetten we den tocht voort naar Leuven. Het grootsche

raadhuis, een juweel van Gothische bouwkunst , is hier de grootste merk-

waardigheid. Overigens is de stad een vervallen grootheid. Eens toch was

het de rijke hoofdstad van Brabant; thans is het afgedaald tot den rang

van een provinciestad, met 33000 inwoners en een streng catholieke uni-

versiteit. De eenige tak van nijverheid, die nog van belang is, zijn de bier-

brouwerijen.
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Op geringen afstand van Leuven
,

ligt de schitterende hoofdstad

Brussel, dat met inbegrip van zijn acht voorsteden, een bevolking heeft

van 360000 zielen.

Brussel bestaat eigenlijk uit twee steden, een Noordelijke en eene Zui-

delijke, welke laatste aanmerkelijk veel hooger ligt. Het plateau, waarop

de benedenstad ligt
,

loopt meestal glooiend af. Midden in de stad

echter is een punt , waar het steil naar beneden loopt. Van hier heeft

men een prachtig gezicht op de benedenstad. Dit is het oudere Germaan -

sche deel van Brussel (oorspronkelijk : Brugsel
,
Brug) en hier treffen we

dan ook de meest merkwaardige gebouwen aan, waaronder het Stadhuis en

de kerk St. Gudule. Op het platform, waar we ons thans bevinden , is

een zuil opgericht, in navolging van de Vendöme-kolom te Parijs, van

welker top men de geheele stad ziet.

Niet ten onrechte, wordt Brussel »Parijs in het klein" genoemd. Gelijk

die schitterendste van Europa's hoofdsteden, bezit ook Brussel zijn boule-

vards en zijn talrijke paleizen. Het Bois de Soigne, ten Z. der stad gelegen,

overtreft in schoonheid en trotschheid, het Bois de Boulogne,

Heeft het in de nabijheid der stad, het voorkomen van een fraai park
,

langzamerhand gaat het over in een machtig , men kan bijna zeggen

,

oorspronkelijk woud , dat zich mijlen ver uitstrekt. Ook het midden in

de bovenstad gelegen park, kan de vergelijking met de kleinere pai'ken van

Parijs wel doorstaan. Ten slotte bevat Brussel , in verhouding tot zijn

uitgebreidheid, meer monumenten van allerlei soort, dan de Fransche hoofdstad.

En toch — bij dat alles moet Brussel voor Parijs onder doen , omdat

het niet voldoet aan één voorwaarde der schoonheid. Hier ontbreekt na-

melijk
,
de heerlijk schoone , heldere Seine, in welks wateren al die pracht

zich afspiegelt. De kleine Senne , waarmede de hoofdstad van dit zoo

waterrijk land zich moet behelpen , verzinkt in die zee van huizen en is

dan ook, op tal van plaatsen, overwelfd en geheel en al voor het oog ver-

borgen. Van meer beteekenis daarentegen is het kanaal , dat uitloopt op

de Rupel , een waterrijke zijrivier der Schelde.

Wat Brussel echter vooral aantrekkelijk maakt , is de zindelijkheid en

netheid, die er heerscht en niet minder de kalmte, die inderdaad, bij zulk

een levendig verkeer, verbazingwekkend is. Het leven aldaar heeft niet

dat koortsige , dat hem , die in groote steden niet gewoon is , het hoofd

doet draaien.

De bij Brussel naastbij gelegen stad is Mechelen (40000 inwoners). Deze

stad, een der centraalpunten van het Belgisch spoorwegnet, is de zetel van

den primaat-aartsbisschop. Hier bevinden we ons reeds in de vruchtbare

Vlaarnsche laagvlakte. In natuurschoon, moge dit gedeelte van het land,

voor de bergachtige - streken in het Z. onderdoen, toch maakt het land-

schap een niet minder bevredigenden indruk. Over zijn geheele uitgestrekt-

heid , tot daar waar de baren der Noordzee op de dijken en duinen breken,

heeft het 't voorkomen van eenen grooten , vruchtbaren ,
goed onder-

houden tuin. Want de natuurlijke vruchtbaarheid van dit alluviaal terrein

wordt nog verhoogd, door een uiterst zorgvuldige bebouwing. Wel ziet

men hier niet die uitgestrekte akkers , die men in Nederland kan waar-

nemen
; daartoe is de bevolking te dicht, wat een verdeeling der lande-
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rijen, in kleine perceelen, ten gevolge heeft gehad ; maar toch geniet de

hoerenstand hier een groote mate van welvaart. En juist die talrijke

pachthoeven , die het eentoonig groene van deze vlakte verbreken, dragen

niet weinig bij , tot verhooging van het schoone dezer streek.

Even als in Nederland, woont de landbouwer te midden van zijn lande-

rijen. Vandaar , dat men in een Vlaamsch dorp
,

geen boeren vindt.

Daar wonen alleen de winkeliers en handwerkslieden , die voorzien in de

behoeften der omwonende boeren. In deze dorpen , die gewoonlijk een

acht duizendtal bewoners tellen , vindt men dan ook in den regel , alle

soorten van handenwerk vertegenwoordigd.

De meeste Vlaamsche steden zijn van hare voormalige grootheid ver-

vallen en hun voorkomen draagt daarvan natuurlijk de sporen. Maar

hebben zij als handelsplaatsen , veel van hare voormalige grootheid inge-

boet , voor den oudheidkundige, bieden zij nog steeds een schat van

merkwaardigheden aan. In Brugge en Gent waant men zich, te midden

van de prachtige , Gothische kerken , stadhuizen en particuliere woningen,

in de Middeleeuwen verplaatst. En in dien waan wordt men nog versterkt,

door de rijke kleederdracht der bevolking en vooral door het nonachtig

voorkomen der vrouwen, uit de volksklasse.
1

Na deze beschrijving, behoeven we over de bestaansmiddelen der Bel-

gische bevolking niet breed uit te weiden. Landbouw en veeteelt zijn hier

van vrij wat minder belang dan in Nederland. 32 % der oppervlakte is

voor landbouw in gebruik en 1/4 van de bevolking houdt er zich mede

bezig. Deze middelen • van bestaan vinden we inzonderheid in het boven

beschreven, vruchtbaar Noord-Westelijk deel des lands. De veeteelt houdt

zich hoofdzakelijk bezig met de teelt van runderen en schapen. De wol

der laatsten is echter van zeer grove kwaliteit.

De ontginning der mijnen heeft in België, op een zeer groote schaal

plaats. Het steenkolengebied strekt zich uit over %0 van de oppervlakte.

De mijnen worden bewerkt door meer dan 100000 menschen, met behulp

van ongeveer 9000 stoommachines.

Dat ijzer en steenkool bij elkander gevonden worden , werkt een krach-

tige ijzer-industrie in de hand. Het geheele dal van de Maas en Sambre,

tussehen Luik en Charleroi , is als bezaaid met ijzerfabrieken.

Van het hoogste belang zijn verder de katoenfabrieken te Gent , Door-

nik , Lokeren , St. Nicolaas en Brussel ; de wolfabrieken te Verviers , St.

Nicolaas , Leuven , Tirlemont , Mechelen en Eecloo ; de linnenfabrieken te

Gent
,

Kortrijk en Aalst en de kantfabrieken te Brussel en Mechelen.

Eindelijk is België de eerste manufactuurstaat van Europa.

Nijverheid en handel worden krachtig bevorderd door een spoorwegnet,

zoo dicht als geen enkel ander land het bezit. Op 1000 KM 2
, oppervlakte,

komen in België, 103 KM. spoorwegen. Ter vergelijking diene, dat dit

laatste cijfer voor Groot-Brittanje en Ierland 79, voor Nederland 46 bedraagt.

1 M. Wcale. Bruges el ses environs. Bruges. 1S75. 80.

Allgeni. Zeitg. 17 und 18 October . 5 en 9 November 1876.

Dr. Friediicli Oelker. Belgische studiën. Schilderungen und Erörtungen, Slullgari. IS7G. 80.
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HET KEIZERRIJK DUITSCHLANÜ.

Het Duitscbe rijk strekt zich uit in het midden van ons werelddeel en

is dientengevolge omringd door de meest belangrijke Europeesche staten.

Deze ligging heeft haar eigenaardige voor- en nadeelen beide.

Aan de eene zijde heeft Duitschland , in zulk een nabijheid, steeds een

krachtigen prikkel tot krachtsinspanning en trekt het belangrijke voordeelen,

als tusschenpersoon tusschen de beschaafde Westersche staten en het half

beschaafde Oosten. Naar alle zijden heên, heeft het gelegenheid, zijn betrek-

kingen uit te breiden.

Daar staat echter tegenover, dat het, maar al te vaak, in de groote werk-

plaats van Europa, het aanbeeld was, dat van alle zijden, zware slagen

had op te vangen. Bekneld tusschen de drie Europeesche rassen, die allen

— zelfs met de stamgenooten was dit het geval — den Duitschen staat,

met een oog van wantrouwen gade sloegen en hem hoogstens achting, nooit

sympathie toedroegen , moest het steeds rekening houden, met de moge-

lijkheid van een coalitie zijner tegenstanders.

»Dit is echter," zegt Eranz van Löher, »niet het eenige gevaar, dat voor

Duitschland, uitzijn eigenaardige ligging vooitvloeit. In niet mindere mate

wordt het bedreigd, door het langzaam, maar aanhoudend veldwinnen van

vreemde elementen, die zijn nationaliteit in gevaar brengen. En dat gevaar

wordt nog des te grooter, door de omstandigheid, dat zijn grenzen, aan

bijna alle zijden, ongedekt zjjn, en zijn stroomen niet in de eerste plaats

Duitsche, maar Europeesche verkeersaderen zijn. Want alleen in het Zuiden

wordt het beschermd , door den hoogen Alpenmuur.

Buitengemeen scherp is in Europa, de afscheiding tusschen het bergland

en de vlakte, en die scheiding loopt dwars door het Duitsche rijk henen

en verdeelt het in Noord- en Zuid-Duitschland. Iets minder scherp wordt

de afscheiding, door de talrijke stroomen en bergruggen, die van uit het

Zuiden, in de Noordelijke vlakte uitloopen.

Met dit verschil in grondgesteldheid, gaat een niet minder belangrijk

verschil van bevolking gepaard. De Duitsche natie toch bestaat uit twee

stammen , die 'duidelijk van elkander onderscheiden zijn door taal , zeden

en gewoonten en wellicht ook door eene verschillende afstamming. En

opmerkelijk is het , dat de grenzen der Hoogduitsche en Nederduitsche

stammen nagenoeg samenvallen, met de grens tusschen het hoogland en

de vlakte. 1

1 Richard Andrée und Oscar Peschel. Physikalisch-Staiistische Atlas des Deutschen Reiches.

Bielefeld und Leipzig. 1876. Foll , Blatll undX.
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De laatstgenoemde stammen toch, hebben in de Noord Duitsche laag-

vlakte, het overwicht. Met uitzondering van enkele Noordduitsche stammen,

die in den Harts en het Sauerland wonen, vindt men geen Nederduitscher,

op grooter hoogte, dan 200 M. boven den zeespiegel.

Eeeds bij de oude Germanen, kan men twee stammen onderscheiden

den Hoogduitschen en den Nederduitschen stam, beiden weder onderverdeeld

in een aantal afdeelingen. Alle Nederduitschen stammen waren onderling

aan elkander verwant, maar van den Hoogduitschen tak waren zij gescheiden,

door een verschillend karakter
,
yerschillende neigingen

,
denkwijze , zeden

en gewoonten ,
ja zelfs door hun uiterlijk voorkomen. 1

Wellicht vindt men

in de Sueven, de beste vertegenwoordigers van den oud-Hoogduitschen stam,

terwijl men de Saksers, als het type van den oud-Nederduitschen stam, beschou-

wen kan. Wel is waar, komt laatstgenoemde benaming eerst voor in de 2e

eeuw van onze jaartelling, maar later werd ze ook gebruikt, om die groote

volkerengroepen aan te duiden, die in hun geheel bestaan, een scherpe

tegenstelling met de Sueven vormden.

De laatstgenoemden woonden oorspronkelijk in het Oostelijk deel van

Duitschland , en hadden de Gothen en Slaven tot naburen. De Saksers

hadden reeds toenmaals, hun latere woonplaatsen, aan den Beneden-Elbe bezet.

Wanneer de Sueven de zandige vlakten van Oost-Duitschland verlieten,

om zich te vestigen in het Zuid-Westelijk deel, dat toenmaals een Keltische

bevolking had, is met geen mogelijkheid te bepalen. Zeker is het, dat zij

er reeds waren, ten tijde van Cesar.

Dat opschuiven van uit het Oosten, ging slechts langzaam en van stap

tot stap. Het schijnt , dat gedurende al den tijd , dat de Romeinen in

die streken , hun heerschappij gevestigd hielden , de Sueven steeds dieper

in de Alpen doordrongen. Dit voortrukken der Sueven ging echter niet

gepaard met een volstrekt uitroeien der oude Keltische bevolking; veeleer

smolten beide volken samen en nog heden ten dage, kan men de gevolgen

dier vermenging opmerken.

Immers bij de Duitschers onderscheidt men een donkere en een blonde

type , van welke alleen het laatste — blond haar en blonde oogen —
aan de oude Germanen herinnert. Dit type nu is

,
blijkens de jongste

onderzoekingen het sterkst vertegenwoordigd in het Noorden, dat is onder

de IS! ederduitsche stammen, die van oudsher gevestigd waren, in het ge-

bied , dat zij nog heden ten dage bewonen. Door geheel Duitschland

henen , wordt het bij omstreeks 32.20 °/
0 der bevolking gevonden ; in

Pruissen bij 35.47 % > in Begeren bij 20.30 %• andere woorden

tegenover 1000 Pruisen , die het Germaansch type onvervalscht behouden

hebben, staan slechts 574 Beijeren.

Het donkerst is de bevolking in de Zuidelijke grenslanden , in Elzas-

Lotharingen en Neder-Beijeren ; het blankst in het Noorden , aan weers-

zijde van de Elbe en in Achter-Pommeren. Over het algemeen kan men

aannemen, dat het blonde type het sterkst vertegenwoordigd is, ten N.

van den kam van het Duitsche Middengebergte.

Letten we alleen op het koningrijk Pruissen, clan vinden we het oud-

i Waehsmuth. Niedersachsische Gescliichtcn. Berlin. 80.

H. Beia. Die Nieder- und Angelsachsen im Mag f. d. Lil. d. Ausl. 1873. No. 6. s. 81—83.
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Gerinaansche type het sterkst vertegenwoordigd in Sleeswijk-Holstein. De

overige provinciën volgen in deze orde : Pommeren, Hannover, Pruisen.

Westfalen, Saksen, Posen, Brandenburg, Hessen, de Rijnprovincie en Si-

lezië. Vooral langs de drie groote grensrivieren Rijn, Donau en Oder,

zakte de donkere bevolking af. Langs deze stroomen, bewoog zich de volks-

verhuizing, in de eerste plaats. De nieuw aangekomen Germaansche stam-

men vermengden zich, in het Zuid-Westen, met de Romeinen, in het Zuid-

Oosten, met andere, nog onbekende, donkere elementen.

Eenige jaren geleden, kwam de Quatrefages met de bewering voor den

dag, dat de Pruisen in het geheel geen Duitschers waren, maar afstamden

van een Finsch ras, dat later tal van Slavische elementen in zich opnam.

Louis Figuier, die het de Pruisen ten hoogste kwalijk nam, dat zij de

brutaliteit hadden gehad, de »grande nation" te overwinnen, borduurde,

op een allerkoddigste wijze, op dit thema voort. 1 Intusschen blijkt uit

het hierboven gemelde, dat het Germaansche type, in het Noorden, juist

veel reiner bewaard is, dan in het Zuiden. Uit onderzoekingen, in de be-

graafplaatsen uit het voor-Germaansche en uit het Germaansche tijdperk

beide, is gebleken, dat sedert de 7e, en althans sedert de 9e eeuw, de

aloude niet-Germaansche elementen, in Zuid-Duitschland, weder de boven-

hand verkregen hebben. Het feit, dat in Zuid-Duitschland, de brachice-

phalen 2 verreweg de meerderheid vormen, verheft dit boven allen twijfel. De

Germaansche Allemannen en Franken toch, waren blonde dolichocephalen,

terwijl uit bovengenoemde nasporingen gebleken is, dat de stammen, die

Zuid-Duitschland, voor de aankomst der Germanen bewoonden, evenals de

tegenwoordige bevolking
,
brachycephalen waren. 3

Ook Dr. H. van Hölder bewijst, dat toeranische en sarmatische sche-

deltypen, nog heden ten dage, in Wurtemberg, in grooten getale voorkomen. 4

De bevolking van geheel Zuid-Duitschland en Zwitserland is geromani-

seerd. Dit geldt niet alleen van de oorspronkelijke, Keltische bevolking,

maar evenzeer van de Germaansche stammen, die zich later in deze stre-

ken vestigden. Vooral met de bewoners der Romeinsche wingewesten had

een sterke vermenging plaats.

Zoodoende werden in deze bevolking, elementen opgenomen , uit de

meest verwijderde deelen van het Romeinsche rijk afkomstig. Zoo b. v.

stichtten in het jaar 368, Slavische Sarmaten, koloniën in den Eifel

en de Ardennen. Daaraan moet het natuurlijk worden toegeschreven, dat

de tegenwoordige bevolking dier streek, tot de groep der brachycephalen

behoort.

Zoo werd, gedurende de heefschappij der Romeinen, Zuid-Duitschland

als het ware overstroomd door allerlei elementen, uit alle deelen van Eu-

1 Louis Figuier. Les races humaines.

2 Retzius, een Zweedsch geleerde, verdeelde de menschen in brachycephalen en dolichocepha-

len. Tot de eerste categorie behooren allen, bij wien de lengte van den schedel, zich verhoudt

tot de breedte als 100 : 79 of daar beneden. Bij dolichocephalen zijn die verhoudingsgetallen 100

en 80 of' daar boven.

3 J. Kohlmann. Allgermanische Graber in der Umgebung des Starnberger See's. München.

1874 . 8o S. 314.

4. Dr. H. von Hölder. Zusaramenstellung der in Wü riem berg vorkommeiiden Schadelrormen

Slultgart, 1876. 4o.
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ropa en zelfs uit Klein-Azië, voor het meerendeel brachyeephalen. Later

volgden de oorlogen tusschen Romeinen en Germanen en ook deze voer-

den, in de talrijke krijgsgevangenen, opnieuw vreemde elementen toe. Ein-

delijk bracht de groote volksverhuizing zooveel bestanddeelen van uitheem-

schen oorsprong aan, dat zij b. v. in de Rijnstreek en in sommige deelen

van Zuid-Duitschland, de meerderheid vormden.

Maar de verbastering van het Germaansch bloed had, op nog veel groo-

ter schaal plaats, gedurende de eerste helft der Middeleeuwen. Niet alleen

' Bulgaren en Beijeren, ook enkele Hunnen, bleven in Duitschland achter.

Ook brachten de Allemannen, Avaren en Slaven, als krijgsgevangenen, in hun

land en het getal der eerstgenoemden werd nog vermeerderd door Karei

den Groote. Eindelijk werden, ten gevolge van de oorlogen met Honga-

rije, zeer zeker ook Mongoolsche elementen, in het Zuidelijk deel van

Duitschland ingevoerd.

De belangrijkste toevoer van uitheemsche elementen evenwel, kwam van

de zijde der Slaven. Nog in de 7e eeuw trokken Slavische stammen de

Oostenrrjksche Donaulanden binnen. Zij hielden het geheele gebied der

Oostelijke Alpen bezet en kwamen in Beijeren voor, tot bij Landshüt. Ver-

der bevolkten zij al het land, ten O. van de Elbe, en de Wenden, die nog

heden ten dage, in de Lausitz voorkomen, kunnen als hun laatste verte-

genwoordigers beschouwd worden.

Oostelijker nog woonden de heidensche Pruisen, een Keltische volksstam,

die nauw aan de Slaven was verwant. Dit volk, dat de pogingen der

Duitsche ridders, met de kracht der wanhoop weerstond, heeft reeds sedert

eeuwen opgehouden te bestaan.

In de 12e eeuw, was de uitroeiing van den stam der Wenden nagenoeg

voltooid. Die niet omkwamen door het zwaard, werden als slaven weg-

gevoerd en door geheel Duitschland, tot aan de oevers van den Rijn, ver-

spreid. Van af de 9e eeuw, waren in het geheele rijk, de dienstbaren

van Slavische afkomst zoo talrijk, dat de benaming »slaaf" , die van

knecht en lijfeigene langzamerhand verdrong, ofschoon die naam ook nog

steeds op de volken van Slavische afkomst werd toegepast.

Daar de Slaven reeds vroeger Finsche elementen in zich hadden opge-

nomen, is het buiten kijf, dat in alle deelen van Duitschland, Uralisch-

Altaïsche bestanddeelen in de bevolking zijn opgenomen en dat zelfs in

het Noordelijk deel , waar de Germaansche stam zich nog het zuiverst

bewaarde, toch nog een tamelijk sterke vermenging met Slaven plaats had.

Zoo leeft door geheel Duitschland een sterk gemengde bevolking, evenmin

identiek met de oude Germanen , als de' tegenwoordige Italiaansche bevol-

king het met de oude Romeinen is.

»Het Duitsche volk , zooals het zich sedert het begin der groote volks-

verhuizing gevormd heeft , ziet er uit als een oude
,
grootsche ruine

,

waarvan de afgebrokkelde stukken hersteld zijn, met steenen van een ge-

heel andere soort. De vreemde elementen zijn steeds dieper ingevreten
;

of zij ten slotte het Germaansch element zullen verdringen , zal vooral

daarvan afhangen, of ze van buiten af, verschen toevoer erlangen zullen."
1

1 Dr. H. von Hölder. S. 35.
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Volgens de jongste volkstelling, van 1 December 1875, bedroeg Duitsch-

lands bevolking 42727260 zielen, buiten de 2710 mannelijke personen,

die zich buitenslands bevonden
,

op Duitsche oorlogschepen. Het aantal

mannen bedroeg 20986848 , dat der vrouwen 21740417. Voor verreweg

het meerendeel der Duitsche Staten
,

wijzen de cijfers een niet onbe-

langrijke vermeeidering aan. Over een tijdsverloop van vier jaren, werd

alleen in Mecklenburg , Waldeck
,

Lunenburg en Elzas-Lotharingen , ver-

mindering waargenomen. Over het geheele rijk, bedraagt de vermeerdering

1 % 'sjaars. Vroeger had de landverhuizing uit Duitschland., op veel

grooter schaal plaats, dan uit eenigen anderen Europeeschen staat. Sedert

1874 is echter een sterke afneming merkbaar. Of dit als een gevolg van

gunstiger maatschappelijke toestanden beschouwd mag worden , meenen we

te mogen betwijfelen. Liever schrijven we het daaraan toe , dat ook in

de nieuwe wereld , de uitzichten, voor den Europeeschen werkman, steeds

ongunstiger worden.

Een en ander blijkt uit de volgende cijfers. Van uit Hamburg en Bremen,

vertrokken in 1871, 73816 Duitsche landverhuizers, in 1872 steeg dit

getal tot 119105 , in 1873 bedroeg het 94274 en in 1874 slechts 42006.

Het gezamenlijk aantal Duitschers, dat over Hamburg, Bremen, Antwerpen

en Havre , naar de verschillende transatlantische landen vertrok, beliep, in

laatstgenoemd jaar, 46359. In 1875 was het gedaald op 32204, wat dus

een vermindering geeft van 14155.

Die vermindering betreft vooral de landverhuizing naar de Vereenigde

Staten , van waaruit zelfs vele Duitschers naar Europa terugkeeren (in

het jaar 1875 , over Hamburg en Bremen, 22081). Naast de Vereenigde

Staten, zijn het vooral Brazilië en Australië, die de landverhuizers tot zich

trekken. In 1874, scheepten zich 1019 Duitschers naar Brazilië in; in

1875, steeg dit getal tot 1387 en naar Australië vertrokken, in die beide

jaren, respectievelijk 900 en 1026 landverhuizers.

De overige overzeesche landen kunnen nagenoeg buiten aanmerking

blijven. De geringe landverhuizing naar Midden- en Zuid-Amerika (Bra-

zilië uitgezonderd) ging nog achteruit. Van nog minder beteekenis is de

verhuizing naar Azië en Afrika. Naar deze beide werelddeelen vertrokken in

1875 slechts 38 personen.

Verreweg het meerendeel der bevolking van het Duitsche rijk behoort

tot den Duitschen volkstam. Hoogstens 3 x
/2 'millioen zijn niet-Duitschers.

Het volkskarakter is niet, in alle deelen van Duitschland, hetzelfde. Ver-

schil in afstamming , in lotgevallen , in omstandigheden hebben ook een

belangrijk verschil in karakter teweeg gebracht. Langs den Bijn wonen de

opgewekte Franken
,
op wier karakter klaarblijkelijk de wijn niet zonder

invloed is gebleven ; in de kale streken van Ehön en Vogelgebergte ,
vin-

den we de ernstige
,

eenvoudige Hessen, die met weinig tevreden, on-

gaarne afstand doen van hun oude gewoonten. Nergens in Duitschland
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vindt men nog zooveel overblijfselen van het Germaansche heidendom , als

juist in deze streken. Verder Oostelijk, wonen de levenslustige Thuringers.

Zeker heeft de vriendelijke natuur invloed uitgeoefend op den zin voor

poëzie , muziek en zang , die bij hen zeer sterk ontwikkeld is.
1

Over het algemeen kan men zeggen, dat de Duitschers een phlegmatiek,

ten deele zelfs een phlegmatiek-melancholisch volk zijn. Overigens onder-

scheidt zich de Duitscher door een reeks van goede eigenschappen. Ver-

geten we echter niet , dat het oordeel van Duitschers over hun eigen volk,

veelal in een belachelijke zelfverheerlijking ontaart , en vooral is dit in de

laatste jaren, het geval geworden. Zeker zijn arbeidzaamheid, volharding,

moed
,

dapperheid . trouw , vroomheid
, vrijheidszin ,

gemoedelijkheid en

huislijkheid al te maal goede eigenschappen , die geen onpartijdige den

Duitscher betwisten zal. Doch 't bewijst eene niet geringe ingenomenheid

met zich zelve , wanneer men al die eigenschappen door het woordje

»Duitsche" doet voorafgaan, om ze, als 't ware, voor zich alleen in be-

slag te nemen. Ongetwijfeld is de Duitscher een vlijtig werkman ; maar

de Engelschman en de Italiaan niet minder en de Franschman overtreft

hem zelfs, in dat opzicht. De Duitscher kan zich beroemen op tal van

gewichtige ontdekkingen en uitvindingen, door zijn landgenooten gedaan
;

maar andere natiën doen dit met niet minder recht. De Duitscher is

goedhartig en eerlijk ; andere volken zijn dit ook en schurken vindt men

overal. Moed en dapperheid zijn het gemeenschappelijk eigendom van alle

Arische en van vele niet-Arische volksstammen. Huislijkheid en familie-

leven zijn bij de Slaven nog sterker ontwikkeld, dan bij de Duitschers en

geen volk bezit die deugd in hooger mate , dan de Semietische Joden. De

Duitscher is vroom , maar -— en dit heeft hij met alle Germaansche vol-

ken gemeen — tevens is hij de slaaf der theologie. Op wetenschappelijk

gebied staat de Duitsche natie zeer hoog, maar over het algemeen , houdt

zij zich bij voorkeur, met leerstellingen bezig en neemt van andere vol-

ken , eer het verkeerde, dan het goede over. Carus , die overigens een

hoogklinkend loflied op het Duitsche volkskarakter aanheft , noemt als

schaduwzijden er van : pedanterie , kleingeestigheid , zucht tot navolging ,

gebrek aan zelfvertrouwen , en eindelijk
,
broodnijd , zucht tot laster en

tot verkleining der verdiensten van anderen. En waar het op onderlin-

ge hulpvaardigheid aankomt , staan de Duitschei's bij Franschen en En-

gelschen ver ten achter.

Ten slotte is de Duitscher niet beter en niet slechter dan andere volken.

Vaak wordt hij beschuldigd strijdzuchtig te zijn ; het zij zoo , doch daar

tegenover mogen we het nationaal zelfvertrouwen stellen , dat door de

schitterende daden van het Duitsche volk
,

gedurende de laatste jaren

gerechtvaardigd is en versterkt tevens.

De niet-Duitsche elementen van het Duitsche rijk behooren deels tot den

1 F. H. Bos. Leerboek der aardrijkskunde.
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Romaanschen , deels tot den Slavischen stam. Alleen in Sleeswijk leven

nog 150000 Denen.

Het Eomaansch element is vertegenwoordigd door Franschen en Walen

;

de eersten vindt men hoofdzakelijk in Elzas-Lotharingen , maar ook kolo-

nie-gewijze door geheel Pruisen verspreid. Zulke Fransche koloniën

treffen we aan in Wesel , Friedrichsdorf in Hessen , Halle , Halberstadt

,

Maagdenburg
,
Burg , Stendal

,
Brandenburg

,
Berlijn , Frankfort a/d Oder,

Angermünde , Prenzlau en Straatsburg. Verder vindt men nog Fransche

dorpen in het Schwarzwald , in Wurtemberg , doch de daar wonende Hu-

genoten zijn reeds sedert lang verduitscht. Wat het rijksland aangaat,

vormen de Franschen in Lotharingen de helft der bevolking ; in den El-

zas daarentegen zijn zij verre in de minderheid.

Tot de Slavische stammen behooren de Czechen, Wenden en Polen. De

eersten zijn slechts door een zielental van 50000 in Silezië vertegenwoor-

digd. De Wenden wonen, ten getale van 140000, in de Lausitz , die ge-

deeltelijk tot het koningrijk Saksen , voor een ander deel tot de Pruis-

sische provincis Brandenburg behoort. Intusschen worden de Lausitzer

Wenden meer en meer gegermaniseerd en die verduitsching , die zonder

eenig middel van geweld , als van zelve
,
plaats heeft

,
grijpt steeds meer

en meer, om zich henen. Behoudens enkele uitzonderingen, spreken allen

tegenwoordig ook de Duitsche taal en inzonderheid bij het jongere geslacht,

komt deze meer in zwang. Men kan dus met zekerheid aannemen, dat de

taal der Wenden , met rassche schreden, haren ondergang tegemoet gaat,

even als dit het geval is geweest in andere
,

vroeger Slavische streken,

in het Noord-Oostelijk deel van Duitschland.
1

De Kassoeben, die ten getale van 90000, in het regeeringsdistrict Dant-

zig
,
gevonden worden

,
zijn met de Wenden verwant , doch spreken een

Poolschen tongval. Zij kunnen beschouwd worden als een klein , onver-

valscht overschot der Slavische Pommeren, die eenmaal deze geheele streek

bezet hielden , doch sedert lang gegermaniseerd zijn.

Het hoofdbestanddeel der Slavische bevolking van het Duitsche rijk, wordt

gevormd door de Polen. Ten getale van 2 x

/2 millioen, wonen zij in de

Pruisische provincie Polen en verder in het Zuid-Oostelijk deel van Sile-

zië , aan beide oevers van den Oder. Ook bij hen heeft het germanisee-

ringsproces reeds belangrijke vorderingen gemaakt. Als behoorende tot den

Poolschen stam, beschouwen we ook de Mazoeren, die het Zuid-Oostelijk

deel der provincie Oost-Pruisen bewonen.

De Mazoeren zijn de afstammelingen der , met de Polen stamverwante

Masoviërs , wier hertog Koenraad , in het jaar 1228 , de Duitsche orde in

Pruisen riep , om bij deze bescherming te vinden, tegen de Heidensche

bewoners dier streek, die zijn gebied voortdurend verontrustten door hunne

invallen. Hunne taal , een verbasterd dialect van het Hoogpoolsch , staat

in diepe minachting, bij de beschaafde Polen. Dat een groote menigte Duit-

schers onder de Mazoeren verspreid leven , behoeft nauwelijks vermelding
;

men vindt ze vooral in het Noordelijk gedeelte van het door hen bewoonde

1 R. Andree. Das Sprachgebiet der Lausitzer Wenden. I'rag 1873. 80. S. 3.

Id. Wendische Wandersiudiën. Zur Kunde der Lausiu und der Sorbenwenden. Stullgart.

1874. 80.
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gebied. In het Zuidelijk en vooral in het Zuid-Oostelijk deel , hebben de

Mazoeren de bovenhand, zoodat zelfs in kleine dorpen, de onderwijzer en de

dorpsschout de eenigen zijn, die Duitsch spreken. Bij dezen stam ontbreekt

alle nationaliteitsgevoel. Geen enkele onder hen , stelt er een eer in

,

een Mazoer te zijn. Zij worden liefst beschouwd als Duitschers en terwijl

zij deze een hooge achting toedragen, keeren zij den stamverwanten Polen

den rug toe. Ontwikkelde Mazoeren zoekt men te vergeefs , want in hun

gebied, spreekt elk beschaafd mensch Duitsch en beschouwt zich ook als

een Duitscher , al draagt hij ook een Poolschen naam, al waren zijn ouders

ook Mazoeren , en al werd hij ook in hun zeden en gewoonten opgevoed.

Deze voorliefde voor de Duitschers moet, voor een goed deel, worden toe-

geschreven aan het feit , dat alle Mazoeren tot de Evangelische Kerk be-

hooren
,

terwijl nagenoeg alle Polen in Duitschland, het Roomsch-Katholi-

cisme belijden.
1

De rij der niet-Duitsche elementen wordt gesloten door de Lithauers
,

150000 in getal , die in den Noord-Oostelijken uithoek van het rijk ge-

vonden worden. Duitsch Lithauen is een klein landje met vruchtbare

,

schoone vlakten en weilanden en dichte bosschen. Te vergeefs echter zoekt

men er de bergen en dalen , de ruischende beken en vischrijke meren en

de donkere dennen en pijnbosschen, die het land der Mazoeren zoo treffend

schoon maken. In onze dagen vindt men de Lithauers hoofdzakelijk in het

Noord-Oostelijk deel van den kreits Labiau , in de kreitsen Niederung en

Heijdekrug en in de omstreken van Memel , Tilsit
,
Eagnit en Pillkallen.

De Lithauers zijn in den regel forsch gebouwd en verdragen , zonder

nadeelige gevolgen , de grootste vermoeienissen
,

terwijl ze van hun jeugd

af aan gehard worden, tegen de ruwheid van het klimaat. Zij hebben een

frissche , blozende gelaatskleur en behouden, tot op hoogen leeftijd, hun

lichamelijke krachten; krasse, tachtigjarige grijsaards zijn onder hen vol-

strekt geen zeldzaamheid. Ofschoon zeer vatbaar voor verstandelijke ont-

wikkeling
,

gaan zij er niet dan noode toe over , om iets nieuws aan

te nemen. Zij kenmerken zich door een groote mate van eenzijdigheid
,

wat voornamelijk zijn grond daarin vindt, dat zij door taal en levenswijze,

afgezonderd leven en zelfs weinig verkeer hebben met de overige bewoners

van Duitschland. Intusschen verhindert hun krampachtig vasthouden aan

het oude , een kraehtigen vooruitgang.

De Lithauers zijn protestant en
,

op hun manier , zeer godsdienstig.

Geen ruw weder of lange weg weêrboudt hen , om op Zondag het bede-

huis te bezoeken en voor geestelijken is Lithauen een waar El Dorado. In

rampen of tegenspoed, zoekt de Lithauer troost in zijn onwankelbaar ge-

loof aan een voorbestemming. Dit alles echter, heeft ook zijn keerzijde,

Hun vroomheid vertoont zich niet altijd, in hun dagelijksch leven, en met

eerlijkheid in handel en wandel , nemen zij het zoo nauw niet. Behalve

dit, moeten we nog vermelden een steeds toenemend misbruik van sterke

dranken , wat een volksondeugd geworden is
2

.

Ook hier maakt de germaniseering belangrijke vorderingen, inzonderheid

sedert de spoorweg tot aan de Russische grenzen is doorgetrokken. Ten

1 Globus XV. Bnd. S. 22. 23.

2 Globus XVI. Bnd. S. 25, 26,
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Zuiden van den spoorweg, is thans alles Duitsch geworden. Leven hier en

daar nog enkele ouden van dagen, die de schoone, welluidende Lithausche

taal verstaan , hun kinderen kennen hoogstens nog enkele woorden en

uitdrukkingen , voor welker gebruik zij zich schamen.

De alzoo in algemeene trekken beschreven volksstammen, bewonen een

oppervlakte van 9820 M. Zijn tegenwoordigen omvang verkreeg het Duit -

sche rijk , ten gevolge van het verdrag , dat tusschen de staten van den

voormaligen Noord-Duitschen bond en die van Zuid-Duitschland gesloten werd,

op den 15e«, 23en en 25en November 1870 en geratificeerd, op den 19en

Januari 1871. Bij den vrede van Frankfort, stond Frankrijk den Elzas en

Lotharingen af (10 Mei 1871) en de wet van 9 Juni 1871, bepaalde hun

vereeniging ' met het Duitsche rijk. Het bestaat dien ten gevolge, uit 22

monarchiën , 3 republieken en een rijksland , waarvan het bestuur aan den

Keizer is opgedragen. De monarchiën zijn verdeeld in 4 koningrijken , 6

groothertogdommen , 5 hertogdommen en 7 vorstendommen.

De grootste en belangrijkste staten van Duitschland zijn natuurlijk de

vier koningrijken Pruisen, Beieren, Wurtemburg en Saksen, en onder dezen

staat wederom Pruisen bovenaan, niet alleen om zijn uitgestrektheid en

het aantal inwoners, maar ook uit een historisch oogpunt.

De koning van Pruisen is tegelijkertijd, als Keizer van Duitschland, het

hoofd van het rijk, dat een constitutioneelen bondsstaat vormt. Den Keizer

ter zijde, staat een bondsraad, bestaande uit gevolmachtigden der afzonder-

lijke staten en een rijksdag, die bij rechtstreeksche verkiezingen is samen-

gesteld. Het eerstgenoemde lichaam telt 58 leden, waarvan 17 uit Prui-

sen ; in den Ejjksdag heeft, voor elke 100 000 inwoners, één afgevaardigde

zitting. De rijkswetten, die door beide kamers moeten worden aangenomen,

verkrijgen bindende kracht, door de afkondiging van rijkswege.

De door den Keizer benoemde, verantwoordelijke Eijkskanselier, die het

voorzitterschap in den bondsraad bekleedt, is met de leiding der rijksaan-

gelegenheden belast.

Ofschoon de staatsregeling de souvereiniteitsrechten der verschillende

leden van het bond onaangetast laat, zoo strekt zich toch, ter verkrijging

van éénheid, de rijksmacht over een aantal aangelegenheden uit, die vroe-

ger behoorden tot de rechten der kroon van de verschillende staten. Dit is

b.v. het geval met de diplomatieke vertegenwoordiging in het buitenland,

met leger en vloot, met het financiewezen en de middelen van verkeer,

spoorwegen, posterijen en telegrafie. Maar bovendien ligt het in den aard

der zaak, dat het overwicht van Pruisen, dat in grondgebied en aantal

inwoners, zelfs Beieren nog vijfmaal overtreft, de zelfstandigheid der af-

zonderlijke kleinere en zwakke leden van het bond tot een minimum te-

rugbrengt.

Want al zijn zij voor het uiterlijke onafhankelijk gebleven, in werkelijk-
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beid bepaalt zich dit, tot de regeling der binnenlandsche aangelegenheden

.

Wel heeft elke Duitsche staat zijn afzonderlijke staatsregeling en zelfs zijn

eigen wetten, in zoover niet, in het gemeenschappelijk belang van alle

staatsburgers, rijkswetten zijn uitgevaardigd, doch de zucht naar centrali-

satie, die het geheele staatswezen beheerscht, geeft Pruisen een steeds toe-

nemend overwicht. Dit is trouwens een verschijnsel, dat zich niet alleen

in Duitsehland, maar in alle bondsstaten voordoet, wat bewezen wordt dooi-

de geschiedenis der Vereenigde Staten van Noord-Amerika en zelfs uit die

van den Zwitserschen bondsstaat.

Of de jeugdige staat wellicht niet reeds het toppunt zijner grootheid

heeft bereikt, is een vraag, die niet zonder grond, gedaan kan worden. De

verhouding tusschen de regeering en hare Koomsch-Katholieke onderdanen

is niet van dien aard, dat zij strekken kan, om de innerlijke kracht van het

rijk te verhoogen. Ook de woelingen der sociaal-democratische partij zijn

wel geschikt, om elk belangstellende, bezorgdheid voor de toekomst in te

boezemen. Een ongunstig verschijnsel is ook de toeneming der armoede,

inzonderheid in de groote steden. In 1875, bedroeg het aantal bedeelden

te Berlijn, 1 op de 82 ingezetenen, het volgende jaar, 1 op de 80, in 1877,

1 op de 74, terwijl in het jaar 1878, de verhouding nog ongunstiger ge-

worden is. Nog sterker echter is het getal toegenomen van die armen,

wier eergevoel niet toeliet, zich tot de armenkas te wenden. Het voor die

personen bestaande stadsfonds is uitgeput, terwijl het armbestuur, bij het

stijgend cijfer der openbaar bedeelden, te schraal bij kas is, om genoemd

fonds te hulp te komen. 1

De zetel der regeering van het Duitsche Rijk, is de Pruisische hoofdstad

Berlijn. Deze metropolis, die zich in een eentonige vlakte, aan de oevers

van de Spree uitstrekt, beslaat een oppervlakte van 22 kilometers,

waarop 1 000 000 menschen wonen. De volkstelling van den lsten De-

cember 1875, gaf een getal van 964755, doch volgens de opgaven dei-

stedelijke statistieke bureau's, werd in de laatste week van Januari 1877,

het millioen met 309 zielen overschreden.

De naam Berlijn is van Slavischen oorsprong
'2

. Bar
,
bara, brljina be-

teekent in het Slavisch , een stilstaand of modderig, traagvloeiend water
,

door weeke oevers omzoomd. En dat zal de Spree zeker wel geweest zijn,

toen Berlijn gesticht werd, door de toenmaals Slavische ingezetenen van

Brandenburg. Het woord brljina werd langzamerhand verbasterd tot berljina

en Berlin, daar de Germanen een lettergreep zonder klinker niet uit kon-

den spreken.

De Spree , die ook tegenwoordig nog een weinig uitlokkend aanzien

heeft , vormt midden in de stad een eiland
,
waarop het oude Köln ligt.

1 Nieuwe Kotterdamsche Courant van 30 October 1878.

2 Dr. J. Killiseh. Berlin. 1872. 8o.

Dr. G. Beijersdorf. Der Orlsname Berlin aus dem Slavischen erklart, Beuthen. 1873. 8o.
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De oudere stadswijken , die zich hierbij aansluiten
,

zijn binnen de voor-

malige vestingwerken besloten. Op het genoemde eiland, verheffen zich

het Koninklijk slot, de dom, het oude en het nieuwe museum, de nati-

onale galerij , enz. Van hier voert de »Schlossbrücke" en de beroemde
,

fraaie straat »Unter den Linden" naar de Brandenburger poort, en deze

doorgaande, komt men in de »Thiergarten."

Tot voor korten tijd , was .Berlijn een alles behalve sehoone stad , maar

in dat opzicht is het, gedurende de laatste tien jaren, belangrijk vooruit-

gegaan. Onder de merkwaardigheden , die terstond in het oog vallen, moe-

ten allereerst de openbare monumenten worden genoemd, waaraan Berlijn

zeer rijk is. Zij 'fc ook ouder de groote steden van Europa, een der jong-

ste , 't heeft daarentegen een hooge historische belangrijkheid. Men behoeft

niet ver te gaan, om in straten en op pleinen, als het ware een historische

galerij der laatste twee eeuwen te zien. Het woord van Voltaire , dat

men in deze stad meer bajonnetten dan menschen ziet
,
moge sinds lang

niet meer van toepassing zijn , toch roepen alle gedenkteekenen het beeld

van een soldatenstad en van een militairen staat voor den geest. En geen

wonder ! Want aan het leger heeft Pruisen alles te danken , wat het is.

Hier prijkt het beeld van den Grooten Keurvorst, op zijn fier strijdros en

roept den tijd voor den geest , toen de Zweden nog bevochten werden, op

Duitschen bodem. Ginds worden we verplaatst, midden in den zevenjari-

gen oorlog. Trotsch verheft zich het beroemde gedenkteeken van Frede-

rik den Oroote , omgeven door de standbeelden zijner meest beroemde

veldoversten. Het jaar 1813 is vertegenwoordigd door de gedenkteekens

op den Kruisberg en het plein van »la Belle Alliance'', en door de stand-

beelden van zes welbekende helden, in de nabijheid van het tuighuis. Aan

deze gedenkteekenen is thans zeer terecht een ander toegevoegd, ter her-

innering aan Wilhelm III, den vorst, die van Duitschlands lijden en weder-

opstanding getuige was. Door dat standbeeld en de twee sierlijke fonteinen,

die den fraaien aanleg des te beter doen uitkomen, heeft het groote plein

,

tusschen het slot en het museum, een heel ander voorkomen gekregen.

Vroeger was de naam van »Lustgarten" niet veel meer dan een parodie
;

thans echter draagt de vroeger dorre en zandige vlakte dien naam met

volle recht. Aan de eene zijde begrensd door het indrukwekkende slot,

aan twee andere zijden, door de domkerk en het museum, is het plein

alleen open, aan de zijde van de straat Unter den Linden.

Deze straat volgende tot aan de Brandenburgerpoort, nemen we aldaar

de gedenkzuil van 1870-71 in oogenschouw, die uit een aesthetisch oog-

punt, al heel wat kritiek te doorstaan heeft gehad. Het plein, waarop dit

gedenkteeken zich verheft, wordt aan de eene zijde afgesloten door de ge-

noemde poort
;

daartegenover prijkt het gebouw van den generalen staf,

terwijl de beide andere zijden ingenomen worden door het etablissement van

Krol en de »Thiergarten." Zeker zal, in een niet ver verwijderd tijdstip,

dit zoogenaamde Koningsplein, door een behoorlijken aanleg, een fraaier

aanzien verkrijgen, waardoor dan van zelf de genoemde zuil beter uit zal

komen.

In den laatsten tijd, zijn twee andere gedenkteekenen onthuld, die een

vreedzamer karakter dragen, dan de tot dusver genoemde. Het eene is het
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standbeeld van Schiller, dat zijn plaats gevonden heeft voor den schouw-

burg, op de zoogenaamde Gendarmemarkt. Dit plein ziet er lang zoo pro-

saïsch niet uit, als zijn naam zou doen verwachten. Integendeel, twee

naar een zelfde model gebouwde kerken en de schoone, in Griekschen stijl

opgetrokken schouwburg daar tusschen in, geven het een indrukwekkend

voorkomen, al herinnert deze groep ook aan het woord van Goethe : »pro-

feten rechts, profeten links, de wereldling in het midden." Het borstbeeld

van een anderen heros, op intellectueel gebied, die in Berlijn zelf gear-

beid heeft, dat van Hegel, is zeer eigenaardig geplaatst in het stille boschje

van kastanjeboomen, achter de universiteit. Eindelijk vermelden wij het

in 1872 onthulde standbeeld van Jahn, die als het ware, als het verbin-

dend lid, tusschen militaire en intellectueele grootheden, beschouwd kan

worden.

Van de monumenten overgaande tot de bouwwerken der latere dagen,

merken we vooreerst op de prachtige keizers-galerij, een met glas over-

welfden bazaar, met schoone winkels aan weerszijden, die van de Linden-

naar de daarmede evenwijdig loopende Beerenstraat voert. Elders had

men reeds lang dergelijke straten, die vooral des avonds, bij gaslicht, een

tooverachtig effect maken ; in Berlijn ontbraken zij, tot voor korten tijd. Thans

echter kan het zich in dat opzicht meten, met andere groote steden, al moet

het dan ook nog onder doen, voor het, op het punt van sierlijkheid, eenige Parijs.

Opmerkelijk is de uitbreiding der stad, in het Zuid-Westelijk deel, ach-

ter de Thiergarten. De laatste is daardoor geheel en al ingesloten, door

éen menigte nieuwe straten, die zich bijna tot aan Charlottenburg uit-

strekken. Die straten echter , zooals de Lenné- ,
Victoria-, Lützower-,

Maagdenburgerstraat, Schöneberger-strand, enz.
,

zijn niet alleen nieuw,

maar ook buitengemeen fraai en op een grootschen voet aangelegd. Veelal

kunnen de rijke bewoners zich alhier nog de weelde veroorloven, van kleine

tuinen, voor hunne huizen, of althans van een, met sierlijke slingerplanten

getooide veranda. De meeste dier huizen zijn gebouwd, op de wijze van

villa's, rijk voorzien van pilaren en beeldhouwwerk , wat een zeer aange-

namen indruk maakt. Overigens gaat het ook hier, als elders, met de

meeste nieuwe huizen 't geval is. Gewoonlijk toch is ook op dezen het

»licht en dicht" van toepassing.

Betreden we, van uit dit zoogenaamde »Geheimerathviertel", den zoölogi-

schen tuin, dan is dit zeker een heelen overgang. Doch in een groote

stad, dient men rekening te houden, met de afstanden en we bevinden ons

hier, in de onmiddelijke nabijheid daarvan.

Deze tuin is in werkelijkheid datgene, waarvan de Thiergarten alleen

den naam draagt. De wijze, waarop de dieren alhier zijn gehuisvest, over-

eenkomstig hun natuur en behoeften, is bepaald opmerkenswaardig. Ook

hierin staat de hoofdstad niet langer ten achter bij Frankfort, Keulen,

Hamburg, Dresden en andere plaatsen.

Veel zeldzamer echter dan de zoölogische tuin, is het aquarium, dat in

1869 geopend werd. Onder de nieuwere inrichtingen, is deze wellicht het

meest bezienswaardig. In zijn soort is het onovertroffen, ofschoon het,

tengevolge van de ligging van Berlijn, midden in het land, natuurlijk met

groote moeielijkheden te kampen heeft.
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Met dien nieuwen aanbouw en de talrijke verfraaiingen, gaat een bui-

tengemeen snelle toeneming der bevolking, hand aan hand. Tusschen de

jaren 1871 en 1875, steeg het bevolkingscijfer, met niet minder dan

17 Va %• ^an ^ijd tot tijd, wanneer zij gebrek aan stof hebben, ontstaat

er tusschen de pers van Berlijn en die van Weenen, strijd over het aan-

tal inwoners dier beide steden. En die strijd wordt gevoerd met een

verbittering, alsof het een ontzachelijk voorrecht voor een stad ware, een

zeer groote bevolking te hebben.

Bij nadere beschouwing echter blijkt, dat het slechts voordeel genoemd kan

worden, wanneer een stad zoo groot wordt, dat daardoor het bestaan van in-

richtingen van hooger onderwijs, van wetenschappelijke vereenigingen, van

schouwburgen en concerten en van alle soorten van magazijnen en winkels

mogelijk is. Overschrijdt echter het aantal inwoners het halve millioen,

dan gaat deze vermeerdering onverbiddelijk gepaard met allerhande na-

deelen van sanitairen en socialen aard. Het »Stadtische Jahrbuch für Volks-

wirthschaft und Statistik, herausgegeben vom Statistischen Amte der Stadt

Berlin, 1874", toont onwederlegbaar aan, dat geen enkele stad er iets bij

winnen kan, wanneer haar bevolking, boven het genoemde getal stijgt.

Met prijzenswaardige openhartigheid, wordt de vinger op de wond gelegd.

Want inderdaad, die overgroote steden, huisvesten maar al te vaak, drie

dingen, die zeker ver van begeerlijk zijn : vooreerst ruwheid der lagere

volksklassen, die veel ruwer zijn dan de minst ontwikkelde plattelands-

bevolking ; ten tweede grove zinnelijkheid en dronkenschap en eindelijk

effectbejag en heerschappij van den uiterlijken schijn.

In elk Babyion, heeft men die ervaringen opgedaan en ook in Berlijn

zijn ze niet uitgebleven. Terwijl in het jaar 1858, de vermeerdering der

bevolking voor ruim 3

/3 veroorzaakt werd, door het aantal geboorten (16588

van de 42698), was dit in 1871, tot op 76 gedaald (28805 op de 162401).

In 1858 waren er 26110 personen van buitenaf ingekomen, in 1871 niet

minder dan 132871. Intusschen is het aantal geboorten nog niet eens

verdubbeld (16588 in 1858; 28805 in 1871), terwijl het aantal sterfge-

vallen, bijna driemaal grooter geworden is (12726 in 1858; 31815 in

1871).

De oorzaken dier ongunstige cijfers liggen voor de hand. De vermeer-

dering der woningen hield geen gelijken tred met die van de bevolking.

Van 1868 tot 1872, werd het aantal huizen jaarlijks vermeerderd met

0.97 °/
0 , dat der woningen met 2.43 °/

0
en dat der bewoners met 4.55 °/

0 ,

terwijl tusschen de jaren 1860 en 1870, de huurprijzen per jaar met 9.3 %
stegen.

Een gevolg van de sterke toeneming der bevolking en het stijgen der

huurprijzen is, dat de bodem der stad bovenmatig sterk bebouwd is. En

dit heeft op de gezondheid een des te nadeeliger invloed, omdat men in

Berlijn niet gedaan heeft, zooals in de meeste andere groote steden. Men

heeft namelijk de voormalige verdedigingswerken der stad niet in wande-

lingen herschapen, maar het terrein als bouwgrond verkocht ; en zoo ver-

dwijnen langzamerhand alle tuinen en open plaatsen, de longen, waardoor

een stad ademhaalt.

Ook uit een maatschappelijk oogpunt, voert dat op elkander bouwen,
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zijn eigenaardige bezwaren mede. Daardoor toch is Berlijn het El Dorado

geworden voor het gevaarlijkste slag van geboefte, dat alhier de moeite

van een, desnoods zeer lange reis, ruimschoots vergoed ziet. Het vuilste

gespuis, het uitschot der menschheid, dat voor geen enkele misdaad terug-

deinst, schavuiten , die het tuchthuis ontloopen zijn of het tegemoet snel-

len, dat alles rot in Berlijn samen. Zeker, ook in andere groote steden

vindt men schuim van volk ; maar dat hoopt zich althans in enkele afge-

legen achterbuurten op. Hier is het anders ; hier zit dat alles midden in

de stad, tot zelfs in de onmiddellijke nabijheid der ministeries en der

koninklijke paleizen. En bovendien, dat gepeupel, dat zelfs het centrum

der stad onveilig maakt, gaat in laagheid en ruwheid, alles te boven, wat

men elders ziet. In vergelijking van de fielten, die men, avond aan avond,

in de Erederiks- en Wilhelmstraat ontmoet
,

zijn de Parijsehe en Londen-

sche deugnieten modellen van rechtschapenheid.

Dat tegenover al die schaduwzijden, ook enkele lichtpunten staan, spreekt

wel van zelve. Als zoodanig wijzen wij b.v. op den drang tot beschaving,

die van de hoogere standen, op de lagere overgaat, het krachtig weten-

schappelijk leven, het gewicht, dat een dergelijke reuzenstad in den schaal

legt en ten slotte het steeds krachtiger streven op het gebied der kunst, inzon-

derheid der toonkunst, waardoor Berlijn, in dat opzicht, zelfs met Weenen

wedijveren kan.

Zoowel in uitgestrektheid, als in aantal inwoners overtreft Berlijn alle

steden van Duitschland, waaronder er toch een aantal zijn, die uitmunten

door schoonheid, uitgestrektheid en talrijkheid der bevolking. Daar we

echter geen volledigheid beoogen kunnen, zooals men die in een aardrijks -

kundig leerboek vindt, maar veeleer er naar streven, in groote trekken
,

een beeld der verschillende landen en volken te geven, kunnen we slechts

enkelen daarvan — en dan nog slechts met een enkel woord — vermelden.

De Duitsche steden wijken onderling, veel meer van elkander af, xlan die van

eenig ander land van Europa. Ze kunnen echter tot eenige groepen gebracht

worden. »Als handelssteden vermelden we Hamburg a/d Elbe, op Berlijn

na, de grootste stad van het rijk en na Londen en Liverpool, de eerste

handelsstad van Europa ; Breinen , Duitschlands tweede handelsstad
;

Frankfort a/d Main
,
vroeger de Rijks-hoofdstad, thans de hoofdzetel van

den handel in het Zuid- Westelijk deel van DnitsAlani ;
Leipüg, di hoofd-

plaats van den Duitschen, ja zelfs van den Europeeschen boekhandel;

Breslau, met zijn allerbelangrijkste wolmarkten en Stettin, de belangrijkste

handelsplaats der Oostzee, die zelfs haar vroegere mededingsters Königsberg

»die stadt der reinen Vernunft" en Dantzig overvleugeld heeft.

In Zuid-Duitschland , streeft de , door haar kunstzin uitmuntende

Beiersche hoofdstad Munchen , niet ten onrechte het »Athene van den

Isar" genoemd , de Wurtembergsche en Badensche residentie's Stuttgart

en Carlsruhe ver voorbij. Van de twee laatstgenoemden, heeft het door heu-

velen omgeven Stuttgart veel aangenamer voorkomen, dan het eentonige,

systematisch in vakken verdeelde Carlsruhe.

Langs den Rijn, vinden we vooreerst de trotsche vestingen Straatsburg

,

in den Elzas en Mainz, in Hessen ; verder in de Pruisische Rijnprovincie,

de »heiiige stad" Keulen , de voormalige krooningsstad Aken en de fa-
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brieksteden Elberfeld en Bannen. Nog moeten, in het Noord -westelijk

deel van Duitschland, vermeld worden de steden Hannover en Maagden-
burg, en in het koningrijk Saksen, de wegens haar schoonheid, terecht be-

roemde hoofdstad Dresden.

Duitschlands bodem is over het algemeen niet bizonder vruchtbaar.

Hierop maken alleen uitzondering de rivierdalen en de terrassen, die zich

aansluiten aan het Middengebergte. Toch is de landbouw er het voor-

naamste middel van bestaan , en wordt in alle Duitsche Staten , ook

op wetenschappelijke wijze, beoefend. Hij houdt zich bezig met het ver-

bouwen van graan , inzonderheid tarwe
,
aardappelen

,
peulvruchten, moes-

groenten, vruchten en wijn. Ofschoon Duitschland, in het laatste opzicht,

voor Frankrijk moet onderdoen , hebben toch vele zijner wijnen , inzonder-

heid die uit de Rijnstreek , een welverdiende vermaardheid.

In rijkdom aan houtgewas , overtreft Duitschland de meeste Européesche

staten en doet alleen onder voor Zweden
,
Rusland, Noorwegen en Oosten-

rijk-Hongarije.

De veeteelt wordt , door geheel Duitschland henen , met het beste ge-

volg beoefend. In het Noorden, legt men zich vooral ook toe op de

paarden- en schapenteelt. De laatste, die inzonderheid in Saksen bloeit , is

niet vooruitgegaan, sedert den toenemenden aanvoer van wol, uit Nieuw-

Holland, het Kaapland en ISiieuw-Mexico.

In nagenoeg alle Duitsche landen, staat het mijnwezen op een hoogen

trap. De meest belangrijke producten zijn : zilver
, koper , zink , lood

,

een weinig kwikzilver , uitmuntend ijzer , steenkolen en zout.

IJzer vindt men hoofdzakelijk in Silezië ,
Rijn-Pruisen

,
Thüringen

,

Saksen en Nassau , in het Schwarzwald , de Jura, den Opperpalts en in

Opperfrankenland. Onder de landen , die steenkool leveren , neemt

Duitschland vooralsnog de tweede plaats in. Bovenaan staat Engeland en

op Duitschland volgen de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Het is

echter te voorzien, dat laatstgenoemden , binnen korten tijd, Duitschland

voorbij zullen streven.

Het belangrijkste steenkolengebied is het Westphaalsche , dat gewoonlijk

wordt aangeduid door de korte, maar minder juiste benaming van »het

Roerbekken''
;
daarop volgt het bekken van Boven- Silezië.

Buitendien bezit Duitschland nog uitgestrekte bruinkoolbeddingen en in

het N. W. deel van het Rijk en in Beieren , zeer belangrijke veengronden.

Sedert men meer nauwkeurig bekend is, met de uitgestrektheid der

zoutgroeven van Staszfurt, in de provincie Saksen en van Sperenberg, in

Brandenburg
, overtreft de zoutproductie van Duitschland , die van eiken

anderen Europeeschen staat.

Ten slotte vermelden we de zeer talrijke minerale bronnen , die groote

voordeelen afwerpen.
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De nijverheid is in Duitschland zeker niet onbelangrijk en vele takken

van industrie kunnen wijzen op een beduidenden uitvoer. Toch toonen de

handelsbalansen der laatste jaren aan , dat het rijk slechts voor 2
/3 in

zijn eigen behoefte kan voorzien en het overige van uit het buitenland

ontvangen moet. Onder de gewichtigste takken van nijverheid , noemen

we : de wol-industrie in de Eijnstreken , Silezië , het koningrijk Saksen en

Wurtemberg ; de linnen-fabrioage in de Lausitz , Silezië
,
Westphalen en

Ermeland ; de ijzer-fabricage , die in Westphalen haren hoofdzetel heeft >

daar heeft men onder anderen de ijzerfabriek van Krupp , de meest

grootsche fabriek der geheele aarde. Ook de bewerking van hout is, vooral

in Zuid-Duitschland , van buitengewoon groote belangrijkheid ; de glas-fa-

bricage echter , kan zich noch met de Fransche , noch met de Boheemsche

meten.

Over het algemeen, hebben de jongste wereldtentoonstellingen bewezen,

dat de Duitsche nijverheid de mededinging met die van andere natiën niet

kan volhouden. »Het kan niet ontkend en moet luide verkondigd wor-

den aldus F. Eeuleaux , »dat Duitschland, op de tentoonstelling van

Philadelphia , een zware nederlaag geleden heeft. Verreweg het meeren-

deel onzer voortbrengselen staan, bij die van andere staten, verre ten achter
;

slechts met eenige weinigen is dit het geval niet ; doch dat
,
op eenig

gebied , de Duitsche nijverheid den eersten rang inneemt , behoort tot de

hooge zeldzaamheden." 1

Het oordeel der Amerikanen luidde : «goedkoop en slecht." Hierover ont-

stond een zeer scherpe woordenstrijd, doch ten slotte was men gedwongen,

de gegrondheid dezer uitspraak te erkennen. Want niet alleen zijn vele

voortbrengselen der Duitsche nijverheid weinig solide , ook bewijzen zij
,

in den regel . een volslagen gebrek aan goeden smaak. Op de, in 1876i

te Munchen gehouden , tentoonstelling van voortbrengselen der kunstnij-

verheid, is gebleken, dat de toestand in Beieren, nog het gunstigst is, tengevol-

ge van den invloed, door het nabij gelegen Oostenrijk uitgeoefend. Naarmate

men meer Noordelijk komt, merkt men steeds meer achteruitgang op. Waar

intusschen , met prijzenswaardige openhartigheid , deze ongunstige stand

van zaken , zonder verschooning , aan het licht is gebracht
,
mag men met

grond hopen , dat van alle zijden ,
krachtige pogingen zullen worden aan-

gewend , om de Duitsche nijverheid , uit haar diep verval, op te heffen.

Een vrij wat opwekkender beeld geeft ons Duitschlands handel. De

binnenlandsche handel wordt krachtig bevorderd, door een belangrijk spoor-

wegnet , dat nog voortdurend uitbreiding ondergaat. En al is het ook

waar , dat Duitschlands ligging en de gesteldheid zijner kusten niet ge-

schikt zijn , om een grooten zeehandel te bevorderen , toch bezit het een

handelsvloot , die in tonneninhoud, alleen door die van Engeland en

Amerika overtroffen wordt.

In dit opzicht, komt den Duitscher een eigenschap ten goede , die men

hem overigens als een gebrek moet toerekenen. Wij bedoelen zijn zieke-

lijke neiging tot landverhuizing en de gemakkelijkheid , waarmede hij een

nieuw vaderland en uitheemsche zeden en gewoonten aanneemt. Die cp

1 F Reuleaux. Briefe aus Philadelphia. Braunschweig. 187". 80. S. 3—4,
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zich zelve verkeerde eigenschappen hebben ten gevolge gehad , dat men

Duitsche handelshuizen over de geheele aarde verbreid vindt , zelfs in die

mate , dat somtijds , in de meest verwijderde streken , de handel nagenoeg

geheel in handen van Duitschers is ,
of dezen althans een eerste plaats

innemen.

Tot de ontwikkeling van Duitschlands handel, heeft ook het tolverbond

bijgedragen. Alle Duitsche staten, met uitzondering der vrije steden, zijn

hiertoe toegetreden.

Ter bescherming van den grootschen buitenlandschen handel, bezit

Duitschland een oorlogsvloot, bestaande uit 55 bodems, waaronder 11 pant-

serschepen, met 380 vuurmonden. Ofschoon voor het oogenblik
,
nog van

betrekkelijk weinig beteekenis, ondergaat zij, met elk jaar, meerdere uit-

breiding.

Doch van veel meer belang zijn Duitschlands strijdkrachten te land.

Zonder de overige Europeesche legers iets te kort te doen, kan men ge-

rust beweren, dat het, voor het oogenblik, over het beste leger der ge-

heele wereld beschikt.

De sterkte van dat leger berust, niet alleen op het groot aantal dienst-

plichtigen, die het Duitsche Rijk in staat stellen, 1315000 soldaten op de

been te brengen, maar veel meer nog op zijn, tot in de kleinste bizonderheden,

uitnemende organisatie, zijn degelijke vorming en den militairen geest,

die het geheele Duitsche volk eigen is. Maar boven alles, bestaat zijn

kracht, in de meest volmaakte discipline, die deze verbazende menschen-

massa tot een geschikt werktuig maakt, in de hand van den opperbevel-

hebber. Zoo is het Duitsche rijk, onder de leiding van Pruisen, de mach-

tigste en meest gevreesde militaire staat der geheele aarde geworden.

De snelle opkomst, waarin zich Duitschland, in den laatsten tijd, mag
verheugen, werd niet weinig bevorderd, door den hoogen trap, waarop de

intellectueele ontwikkeling staat. Het Duitsche schoolwezen is niet minder

gunstig bekend, dan het Duitsche leger. Zijn universiteiten, 21 in getal,

zijn eenig in haar soort ; slechts Oostenrijk en Zwitserland kunnen, in dat

opzicht, als mededingers optreden. Bij den aanvang van het jaar 1876,

waren er, in geheel Duitschland, 971 inrichtingen van hooger onderwijs,

met 1800 leeraars en 17000 leerlingen.

Ook ten opzichte van het lager onderwijs, staat Duitschland, onder alle

Europeesche natiën, bovenaan. In den laatsten tijd echter, houdt het, wat

vooruitgang betreft, geen gelijken tred, met vele andere staten. Er zijn in

het geheel ongeveer 60000 lagere scholen, met 80000 onderwijzers en on-
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derwijzeressen en 6000000 leerlingen. Men schat bet aantal sehoolplich-

tigen op 15 % der bevolking. Gaat men echter na, dat thans nog slechts

een onderwijzer komt op 75 leerlingen, dan blijkt het, dat ook op het

veel geprezen Duitsche schoolwezen, nog wel wat af te dingen valt. Het

gunstigst is de toestand in Pruisen, waar nauwelijks een gehucht kan

worden aangewezen, dat geen lagere school bezit.

In den jongsten tijd, verheffen zich vele, en daaronder zeer bevoegde

stemmen, tegen de inrichting van het lager onderwijs, in Duitschland.

Men verwijt bet — en zeker niet geheel ten onrechte — , dat het te veel

van het jeugdig verstand der kinderen eischt, dat het meer streeft naar

veel weten, dan naar praktische ontwikkeling en de geest, ten koste van

het lichaam ontwikkeld wordt.

Ten opzichte van den godsdienst, biedt Duitschland een weinig bevre-

digend schouwspel. De grondtrek van het Duitsche volkskarakter is een

innige godsdienstzin, een zekere neiging zelfs tot mysticisme. Deze heeft

geleid tot de geloofsverdeeldheid, die het volk scheidt in twee vijandige

kampen, en met grond mag men het betwijfelen, of het de regeering ge-

lukken zal, een billijk vergelijk, met den Roomsch-Katholieken clerus tot stand

te brengen. Want al vormen ook de Protestanten verreweg de meerder-

heid, toch is het aantal Katholieken groot genoeg, om een betreurenswaar-

dige verdeeldheid in het leven te houden.

Het Noorden van Duitschland is overwegend Protestant, terwijl de Ka-

tholieken in Zuid-Duitschland de meerderheid hebben, ofschoon die meer-

derheid aldaar, lang zoo groot niet is, als die der eerstgenoemden, in het Noorden.

Want terwijl de Roomsch Katholieken in Noord-Duitschland, slechts 29.07 °/
0

der bevolking uitmaken, bedraagt in Zuid-Duitschland, het aantal protes-

tanten toch nog 37.35 °/
Q

. Het oud-Katholicisme vermelden we alleen, als

een eigenaardige uiting van den Duitschen volksgeest. Het aantal zijner

aanhangers is vooralsnog te gering, om eenig gewicht in de schaal te leg-

gen. De tijd zal moeten leeren, of het blijvende levensvatbaarheid heb-

ben zal.

Van meer belang zijn de Joden, wier aantal steeds toenemende is. Over

het algemeen, toonen zij neiging, om zich van het platteland, in de steden

terug te trekken, wat zich uit den hun aangeboren handelsgeest, gemak-

kelijk verklaren laat, Echter neemt het Duitsche rijk, ten opzichte van de

verbreiding der Joden, slechts den zesden rang in. Het talrijkst zijn zij in

Elzas-Lotharingen.

Voor het overige, nemen we ook hier, evenals overal elders, het ver-

schijnsel waar, dat de Joodsche bevolking het sterkst is, in de Slavische

landen. Vooral ten plattelande zijn ze sterk vertegenwoordigd, en wel

inzonderheid in die streken, die een Poolsche bevolking hebben.
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- DE OOSTENRJJKSCH-HONGAARSCHE

MONARCHIE.

Een der merkwaardigste staten, van ons werelddeel , de merkwaardigste

wellicht , is de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie , die met een op-

pervlakte van 11300 D. M , het Zuid-Oostelijk deel van Midden-Europa

beslaat. Zij overtreft aldus het Duitsche rijk, met 1510 M. , aan

grondgebied , en is veel rijker in natuurlijke hulpbronnen. Toch blijft

de bevolking, in 1876, door Adolf Ficker
, op 37500000 geschat, met

bijna 5000000 , beneden die van Duitschland.

Bovendien biedt deze bevolking een staalkaart aan , zoo bont, als die

van geen enkel volk , dat we tot dusverre beschouwden. Het is een

opmerkelijk feit , dat de Westelijke landen van Europa , de meest homo-

gene bevolking hebben , en dat zij naar het Oosten toe, steeds grooter

verscheidenheid aanbiedt. Keeds in het Duitsche rijk, vinden we brok-

stukken van andere volken ; in Oostenrijk
,
Hongarije , Rusland en Turkije

worden de ethnographische toestanden
,
ongelooflijk samengesteld.

Daarom , al behoort het ook geographisch tot West-Europa , toch moet

Oostenrijk , uit een ethnographisch oogpunt, tot Oost-Europa gerekend

worden , d. w. z. tot dat gedeelte van ons werelddeel
, waarop de Slavi-

sche volksstammen hun stempel hebben gedrukt. Maar terwijl het Zuiden

en Westen van Europa , beslist Eomaansch , het Noorden en Midden

Germaansch is . komt het Slavische element nergens geheel zuiver voor.

Overal is het vermengd met andere volken
,

somtijds zelfs met andere

rassen , of wel het treedt sporadisch op
;

terwijl de groote Slavische

kern , in het Oosten van ons werelddeel , vooral langs de randen , vaak

diepe insnijdingen vertoont. Toch heeft in alle staten van Oost-Europa,

het Slavisch element verreweg de meerderheid
,

tegenover elke der aldaar

voorkomende volksstammen. Zoo is het in Hongarije , zoo in Rusland
,

zoo in Turkije. Daarom , al komen ook in het Oosten van Europa, an-

dere , meestal betrekkelijk weinig talrijke , niet-Slavische volken voor, als

Roemeniërs , Albineezen , Grieken , Joden , Zigeuners
,
Magyaren , Finnen

,

Turken , Tartaren , enz. ; al vormen zelfs de Slaven niet overal den

heerschenden stam , toch kan men, met volle recht
,
Oost-Europa Slavisch

noemen.

Zoowel in Turkije , als in Oostenrijk, vormen de minderheden den

heerschenden stam, hier de Duitschers en Magyaren, ginds de Osmanen. De

17



258

Duitschers , die slechts een vierde deel der bevolking uitmaken , hebben

feitelijk de leiding der zaken in handen. Hnn taal is de officieele in het

leger en op de vloot , en in de Westelijke rijkshelft. De Magijaren vor-

men niet meer, dan een zevende van Oostenrijks bewoners. Immers het

aantal Duitschers, in de monarchie gevestigd, bedraagt hoogstens 9600000,

dat der Magijaren 5700000. Daarentegen tellen de Slaven een zielental

van 17200000 — anderen geven zelfs 19000000 op; de Roemeniërs

3000000 , de Joden 1226000 , de Italianen, met inbegrip der met hen

verwante Friaulers en Ladiners , 633000 en de Zigeuners 160000. De

overige bewoners zijn Albineezen , Grieken , Armeniërs , enz.

Zoo is Oostenrijk-Hongarije , met betrekking tot zijn bevolking volstrekt

geen Gerniaansche , maar wel degelijk een Slavische mogendheid. De

Oostenrijksche Slaven onderscheiden zich echter, door hun godsdienstige

begrippen , van hun Russische stamgenooten.

De oorzaak van het verschijnsel , dat de Slaven nooit een staatkun-

dig evenwicht hebben weten te verkrijgen , moet vooral daarin ge-

zocht worden , dat zij weder onderverdeeld zijn in een aantal stammen
,

die vaak, op aanmerkelijken afstand, van elkaar wonen. Onder hen toch

onderscheidt men Tschecho- Slaven (7000000) , Polen (2500000) , Roethee-

nen en Groot-Russen (3200000), Slowaken (1300000), Croaten (1500000),

Serben (1600000) en Bulgaren (80000). Al die stammen kunnen weder

gebracht woi'den onder twee groote rubrieken , die der Noordelijke en

die der Zuidelijke Slaven. Tot de eerste behooren de Tschechen , in Bo-

hemen en Moravië, de Slowaken, in het Noorden van Hongarije , de Polen,

in Silezië en Gallicië en de Roetheenen en Groot-Russen, in Gallicië en

de Bukowina. Alle overige stammen behooren tot de Zuidelijke Slaven.

Ingesloten tusschen de beide groepen van Oostenrijks bevolking, wonen

de Magijaren, in de ïïongaarsche laagvlakte. In het Noorden, hebben zij

de bovengenoemde Slowaken tot buren , in het Oosten, de Slaven van

Zevenbergen en de Bukowina , in het Zuiden , de Roemeniërs en in het

Westen eindelijk, de Duitschers. De laatsten houden het Aartshertogdom

Oostenrijk
,

Salzburg
, het Noorden van Tyrol , Karinthië en Stiermarken

bezet , vormen verder een breeden kring , om het Boheemsche bekken

en zijn eindelijk sporadisch, door de geheele monarchie, verspreid.

Beschouwt men een goede ethnographische kaart , b. v. die van Carl

Baron Czoernig , dan ontwaart men terstond , dat bijna geen enkel

kroonland, een ongemengde bevolking heeft. Oostenrijk is de meest po-

lyglothisehe staat van Europa ; vandaar dat de toestanden van kroonland,

tot kroonland, geheel anders zijn. Daarom zullen we vooreerst, in korte

trekken samenvatten, wat betrekking heeft op de geheele monarchie , om
vervolgens elke provincie afzonderlijk

,
zij 't ook slechts vluchtig , in

oogenschouw te nemen.
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Hoe zonderling het den Oostenrijkschen fondsenhouders, in de ooren

klinken mag , toch is het waar , dat er in Europa
,
geen staat is , die

aan voortbrengselen en inwendige hulpmiddelen , ter bevordering van de

welvaart, rijker is , dan Oostenrijk. .Reeds de giondgesteldheid is buiten-

gemeen gunstig. Niet minder dan 88°/
0
van den bodem is voor bebou-

wing geschikt
,

terwijl slechts 7 °/
0 bepaald onvruchtbaar is.

Landbouw is dan ook een der hoofdmiddelen van bestaan der be-

volking. In 1871 — een middelmatig voordeelig jaar , — vertegenwoordigde

de opbrengst van landbouwproducten, een waarde van f 1411 521 389

florijnen. Maar vooral Hongarije is , in dat opzicht rijk. Alleen aan tarwe

en maïs bracht het, in 1870, ruim 76000000 schepels op.

Een afzonderlijke vermelding verdient de wijnbouw. Ten opzichte van

de opbrengst van wijnen , neemt het onder de Europeesche staten, een

tweede plaats in. Alleen in Cisleithanië, werd in 1871, voor een waarde van

3G000000 fl. geoogst. Toch is de opbrengst in Transleithanië — de waarde

daardoor vertegenwoordigd , kan niet met juistheid worden opgegeven, —
veel aanzienlijker.

Al is de tabaksteelt, in de laatste jaren, ook niet vooruitgegaan, toch is

de opbrengst nog steeds in hooge mate belangrijk. Van 1867 tot 1871

ging de opbrengst van 892000 op 610000 centenaars terug. Maar vooral

in Transleithanië zou, bij een verstandige wijze van bewerking, den bodem,

heel wat meer op kunnen leveren.

De veeteelt bloeit door het geheele rijk henen. Runderen worden hoofd-

zakelijk gevonden in Cisleithanië, in 1870 niet minder dan 7V2 millioen

stuks
,

terwijl in datzelfde jaar, het aantal paarden, in Hongarije, geschat

werd op ruim 2 millioen.
l

.

Sedert de wet van 1859 een aantal beschermende rechten en andere be-

lemmerende bepalingen heeft opgeheven , is de nijverheid krachtig vooruit-

gegaan. In het jaar 1871, verwerkten de 155 katoenfabrieken , die in

Cisleithanië voorhanden waren, 1157 712 centenaars ruw katoen, en ver-

schaften arbeid aan 23226 werklieden. 2
. Toch toont de statistiek dei-

laatste jaren, vermeerderden invoer, tegenover verminderden uitvoer van

afgewerkte katoenen stoffen aan.

Een andere belangrijke tak van nijverheid is de bierfabricage. Zij neemt

bestendig toe ; doch hierbij doet zich het verschijnsel voor , dat het aantal

brouwerijen vermindert , doordien de kleinere langzamerhand verdwijnen.

Terwijl in 1860, in de geheele monarchie, 3314 brouwerijen bestonden,

was dit getal in 1872, tot 2636 gedaald
,
terwijl daarentegen de bierpro-

ductie van 12602404 vaten, op 20305952 gestegen was.

Nog moeten , met een enkel woord , vermeld worden, de fabricage van

wollen en zijden stoffen , kant
,
ijzerwaren

,
goud- en zilverwerk, glas en

spiegels. De Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie levert jaarlijks voor ±
ƒ 1680 000 000 aan fabrikaten, waarvan Bohemen '/„, Neder- Oostenrijk

1

/7 ,

Moravië en Silezië 1

/l0 .

3

De Oostenrijksche handel heeft, in den jongsten tijd, een hooge vlucht

1 G. Fr. Kolb. Handbucb der vergleichenden Slatistik. Siebeiue Au H. Leipzig. 1875.

2 Dr. A. Peez. Die Baumwolle- industrie in Oesterreich-Ungarii.

g P. K. Bos. Leerboek der Aardrijkskunde,
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genomen , ook hier wéér , ten gevolge van de afschaffing van belem-

merende bepalingen De handel met Duitschland werd krachtig bevor-

derd , door het in 1868 , met het Duitsche tolverbond
,

gesloten trac-

taat. In 1831, bedroeg de waarde der ingevoerde artikelen slechts ƒ68550193,

die der uitgevoerde f 79 829 535, terwijl deze cijfers, in den loop van veer-

tig jaren, in 1871, gestegen waren tot 540 750 111 en 457 583 098, de

handelsomzet van Dalmatië nog buiten rekening gelaten. 1

Ofschoon de handel ter zee niet onbelangrijk is
,
beweegt hij zich toch

hoofdzakelijk langs den Donau en de daarop uitloopende stroooidalen, terwijl

men ook over enkele Alpenpassen
,

vrij drukke handelswegen vindt.

Over het mijnwezen, dat groote voordeelen afwerpt — zij het dan ook,

dat het nog meer productief zijn kon —
,
spreken we, bij de behandeling

der afzonderlijke kroonlanden.

Het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije is een erfelijk- constitutionneele mo-

narchie
, op een zeer onnatuurlijke wijze , in twee ongelijke deelen ge-

scheiden. Het eene deel omvat »de in den Rijksraad vertegenwoordigde

koningrijken en landen" , het andere »de landen der Hongaarsche kroon."

De eersten worden veelal »Cisleithanië," de laatsten »Transleithanië" genoemd.

Beide rijkshelften vormen eigenlijk twee geheel afzonderlijke staten , die

elk een eigen regeering en eigen staatsinstellingen — en wat slimmer is,

geheel andere belangen, denkbeelden en sympathiën hebben. De afscheiding

strekt zich zelfs uit tot de munt en de postzegels.

In Cisleithanië draagt de vertegenwoordiging den naam van Rijksraad

en bestaat uit een heerenhuis en een huis van afgevaardigden. In Trans-

leithanië deelt de koning de wetgevende macht met den Rijksdag , be-

staande uit den Magnaten-tafel en den Representanten-tafel. De gemeen-

schappelijke belangen worden behartigd door de zoogenaamde «delegaties,''

die uit de vier genoemde regeeringslichamen gekozen worden. Ook deze

zijn weder verdeeld in een Cisleithaansche en een Transleithaansche dele-

gatie. Zij houden bij afwisseling zitting te Weenen en te Buda-Pesth.

In Cisleithanië bestaat, in elk kroonland, een Landdag , aan welke de

regeling der inwendige aangelegenheden is opgedragen , in Translei-

thanië hebben alleen Croatië en Slavonië te zamen een landdag , die een

deputatie naar den Rijksdag afvaardigt.

Allerzonderlingst is de positie van het kroonland Dalmatië. Sedert 1868

wordt het beschouwd, als deel uitmakende van het zoogenaamd drie-eenig

koningrijk Croatië-Slavonië-Dalmatië. Toch behoort het tevens tot »de in

den Rijksraad vertegenwoordigende koningrijken en landen ," zendt zijn

vertegenwoordiger naar het huis van afgevaardigden te Weenen en staat

onder het bestuur der Cisleithaaiische regeering.

Dit dualisme in de Oostenrijksch-Rongaarsche monarchie vereischt na-

tuurlijk ook het bestaan van een afzonderlijk ministerie, voor elk der beide

rijkshelften. Alleen die ministeriën, die belangen behartigen, welke aan beide

deelen van het rijk gemeen zijn, of waaromtrent althans nog geen scheiding

1 G. Fr. Kolb. llamlbucli dei' yergl. Suiisllk.
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heeft plaats gegrepen , hebben zij gemeen. Het zijn de ininisteriën van

buitenlandsche zaken , van fmantiën en van oorlog.

De Rijkslasten worden voor 70 % door Cisleithanië , voor 30 % door

Transleithanië gedragen.

Evenals in Duitschland , is in Oostenrijk de algemeene dienstplicht in-

gevoerd. Het leger bestaat, in vredestijd, uit 267332 man, met 46731

paarden; in tijd van oorlog, wordt het gebracht op 7 71566 man, met

139699 paarden. Behalve dit staande leger , heeft elk deel der monarchie

nog een eigen landweer , die in Hongarije den naam draagt van Honved.

In vredestijd bedraagt deze, in Cisleithanië 35000, in Transleithanië 11300

man ; in tijd van oorlog worden deze cijfers gebracht op 145000 en 207000.

Daardoor kan het totaalcijfer van het geheele leger gebracht worden op

1124000 man , wat tamelijk wel overeenkomt met de sterkte van de

legers der omliggende groote mogendheden.

In het Oostenrijksche leger komen eenige uitmuntende afdeelingen voor,

die een afzonderlijke vermelding verdienen ; vooreerst de in de Alpenlan-

den gerecruteerde jagers (65777 man) en de ruiterij der Magyaren (16

regementen). Ook de Oostenrijksche uhlanen (13 regementen , waaronder

11 Gallicische) worden alleen door enkele korpsen der Russische en Duit-

sche armee geëvenaard.

Wat de marine aangaat, spreekt het van zelve
, dat deze, in een staat,

met zoo geringe kustontwikkeling, als de Oostenrijksche , slechts van

ondergeschikt belang is. Toch overtreft ze , in aantal bodems , de Duit-

sche, en maakte zich, door haar heldhaftige houding , vooral in den jong-

sten tijd , een grooten naam. Zij telt in het geheel 68 bodems , in vredes-

tijd met 5800, in tijd van oorlog met 11800 koppen bemand.

De Oostenrijksche handelsvloot is van meer beteekenis , dan men bij de

geringe kustontwikkeling vermoeden zou. Eene afzonderlijke vermelding

verdient de «Oostenrijksche Lloid ," die niet minder dan 70 stoomschepen

in de vaart heeft.

Beschouwen we nu allereerst de landen, die de Westelijke rijkshelft uit-

maken. Deze zijn 18 in getal en omgeven, in een wijden cirkel , de lan-

den der Hongaarsche kroon. Zoo ligt b. v. het , tot de Westelijke Rijks-

helft behoorende hertogdom Bukowina, aan de oostelijke grens der monar-

chie en het koningrijk Dalmatië is , door Hongaarsch gebied , volkomen

van het hoofdland afgescheiden.

Deze kroonlanden zijn : de Aartshertogdommen Oostenrijk unter der Enns

en Oostenrijk ob der Enns , de Hertogdommen Salzburg , Stiermarken
,

Karinthië en Krain , het tot vorstendom verheven graafschap Görz en

Gradiska , het gebied der rijksstad Triest , het markgraafschap Istrië , het

graafschap (thans vorstendom) Tyrol , het graafschap Vorarlberg , het ko-

ninkrijk Bohemen , het markgraafschap Moravië , het hertogdom Silezië

,

het koningrijk Gallicië en Lodomirië , het groothertogdom Krakau , het
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hertogdom Bukowina en het koningrijk Dalmatië. Görz en G-radiska

,

Triest en Istrië , vormen te zamen het zoogenaamde kustgebied en met

Karinthië en Erain , het koningrijk Illyrië.

Deze landen worden bewoond door eene bevolking van 22500000 zielen,

waaronder hoogstens 7500000 Duitschers. De overige twee derden dei-

bevolking zijn, bijna zonder uitzondering, Slaven, want de in Tyrol, Triëst

en Dalmatië wonende Italianen
, bereiken slechts een zielental van 630000,

Het Aartshertogdom Oostenrijk, door de Enns in Opper- en Neder-Oos-

tenrijk gescheiden, omvat de Donau-vallei , tusschen de Inn en de March.

Het is een der vruchtbaarste landstreken der monarchie, met een bloeienden

land- en wijnbouw en in Opper-Oostenrijk veel ooftteelt.

Het zuidelijk deel behoort tot het Alpengebied en vormt een schilder-

achtig bergland ; vooral het druk bezochte Salzkammergut moet afzonderlijk

vermeld worden. In deze streken, wordt voornamelijk veeteelt gedreven.

In het dal van den Donau ligt een geheele reeks van fabrieksteden. In-

derdaad draagt de nijverheid niet weinig bij , tot den bloei van dit kroon-

land
, dat van alle landen van de Westelijke rijkshelft, het dichtst bevolkt is.

De Katholieke stam der Oostenrijkers is van Duitsche afkomst en ver-

want met de Beijeren , doch het land , ten Z. van den Donau , is langen

tijd, door Slaven bewoond geworden en dientengevolge heeft hier een sterke

vermenging plaats gehad, wat dan ook duidelijk merkbaar is, aan de groote

menigte Slavische woorden , die in de landstaal zijn opgenomen. Boven-

dien treft men, in Neder-Oostenrijk, nog Tschecho-Slavische en Croatische

elementen aan.

Alzoo vormen de Oostenrijkers een sterk gemengden stam. Van hun

Duitsche stamverwanten, onderscheiden zij zich dan ook, in denkwijze en ka-

rakter. De grondslag van het laatste wordt gevormd door opgeruimdheid

en luchthartigheid en een onloochenbare neiging tot zinnelijk genot. Alle

karaktertrekken , zoowel goede als kwade , komen het scherpst uit
,

bij de

bevolking van Weenen.

Weenen ligt op korten afstand van den Donau en zeker is de tijd niet

ver af, dat het zich tot deze rivier zal uitstrekken. Dwars door de stad

loept een kanaal , dat van dezen stroom zijn water ontvangt. De opper-

vlakte der stad bedraagt 55.25 km. Daarbij komen echter nog 90.58

km., voor de 35 voorsteden, waarvan de meeste, in de onmiddelijke nabij-

heid der stad gelegen zijn. De bevolking bedraagt 1020770 zielen, waar-

van 673835 in de stad zelve.

Weenen behoort tot de schitterendste steden van Europa , inzonderheid

sedert de vroegere vestingwerken herschapen zijn in breede
,

sierlijke bou-

levards, met monumentale gebouwen, geheel in den trant van Parijs. Hier

dragen zij den naam van »Ringstrasze." Zij omgeven de oude kern der

stad, die nog een aantal nauwe, kromme en hoekige straten heeft, -welke
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echter
,

bij de steeds toenemende verfraaiing der stad , zooveel doenlijk

worden opgeruimd en bovendien het sierlijkste en weelderigste gedeelte

van Weenen vormen. De inwoner spreekt kortweg van de stad , wanneer

hij het binnen de »Eingstrase" besloten gedeelte bedoelt. Wat daarbuiten

ligt zijn de voorsteden , waarin vooral veel nijverheid gevonden wordt.

In die binnenstad worden niet alleen de schoonste winkels gevonden, en

wonen niet alleen de groote kooplieden , maar ook de aristocratie , de

buitenlandsche gezanten en hooge staatsambtenaren zoeken er bij voor-

keur een woning. Daar ligt ook de keizerlijke hofburg , een uitgestrekt
,

doch weinig sierlijk gebouw. Midden in de stad, verheft zich de Gothische

Stephanuskerk, met haar 145 M. hoogen, spits toeloopenden toren, die van

alle zijden, op grooten afstand van de stad, zichtbaar is.

Maar ook in de voorsteden, ontbreekt het niet aan prachtige gebouwen

en paleizen van de grooten des rijks , waarvan velen omgeven zijn door

schoone parken , die met lofwaardige vrijgevigheid, voor het publiek zijn

opengesteld.

Weenen bezit heerlijk schoone kunstverzamelingen , een uitmuntende

beeldengalerij in het Belvedère, een van de grootste boekerijen der aarde,

voortreffelijk ingerichte gestichten van liefdadigheid , een universiteit , een

akademie van wetenschappen en tal van andere wetenschappelijke instel-

lingen, en eindelijk uitmuntende schouwburgen.

De voorsteden zijn , zooals we reeds met een enkel woord zeiden , de

zetels van een krachtig vooruitstrevende nijverheid. De fabrieken leveren

hoofdzakelijk zijden , katoenen en wollen stoffen , leder , ijzerwaren , mu-

ziekinstrumenten
,
porselein en rijtuigen.

De handel , die door een uitgebreid spoorwegnet bevorderd wordt , is

zeer belangrijk. Zij wordt vooral gedreven met Eusland en Turkije , over

Hongarije , verder over Triest met Italië , den Levant , enz.

Het meest bekende ontspanningsoord der bewoners is het »Frater." Het

leven te Weenen
, waarop een streng zedemeester heel wat af te dingen

zou hebben, herinnert, in meer dan een opzicht, aan dat te Parijs, en niet

zonder recht , wordt de levenslustige stad , aan den schoonen blauwen

Donau, het »Duitsche Parijs" genoemd. Evenals de Fransche hoofdstad,

heeft ook zij , voor vreemdelingen , een buitengemeene aantrekkelijkheid
,

en inzonderheid voelen de Noord-Duitschers zich aldaar op hun gemak.

Geen enkele stad der aarde overtreft Weenen in verfijnd levensgenot.

Het is voor alles een wereldstad , die bijna ophoudt een nationaal karakter

te hebben. Niet alleen alle talen der monarchie , ook die van alle be-

schaafde volken, hoort men er spreken en het heeft er veel van, of de

tijpen uit het Oosten en Westen, het Noorden en Zuiden , elkander alhier

rendez-vous gegeven hadden.

De bewoners der stad zelve zijn een nog veel sterker gemengd ras, clan

de Oostenrijkers ten platten lande en van al hun voorouders, hebben zij

smaak voor het schoone overgeërfd en tegelijkertijd een zekere neiging voor

datgene, wat men in Parijs «chique ," in Weenen »fesch" noemt, en wat

zich uit in kleeding , manieren en levenswijze. De bewoner van Weenen

is , in hooge mate , trotsch op zijn stad. »'s Gibt nur a Kaiserstadt , 's

gibt nur a Wien," zegt het volkslied. Maar toch is hij zeer geneigd, de
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vreemdelingen na te volgen. In het laatste opzicht evenwel, zijn de sym-

pathiën verdeeld. De groote volksmassa in Weenen , evenals in ge-

heel Oostenrijk, helt veel meer over tot de Franschen, dan tot de Duit-

schers. De verwantschap met de laatsten strekt zich trouwens alleen tot

de taal uit en tusschen de Duitschers en Oostenrijkers bestaat niet meer

sympathie, dan tusschen den Fransch sprekenden Waal en den Franschman.

Onder de hoogere standen openbaarde zich, wel is waar, voor eenige jaren,

een zekere sympathie voor Duitschland , doch deze neiging
,
grootendeels

op kunstmatige wijze, door de pers, in het leven geroepen, hield niet lang

stand en maakte plaats voor een des te sterker Oostenrijkseh patriottisme.

Boven alles voelt de Weener zich een Oostenrijker en met trouw en liefde, *

hangt hij het regeerend stamhuis aan.

Deze korte karakterschets van Weenen's bevolking zou onvolledig zijn

,

zoo we niet, met een kort woord, melding maakten van haar verbazing-

wekkende milddadigheid en haar zin voor natuurschoon. Deze laatste

eigenschap wordt niet weinig bevorderd, door de heerlijk schoone land-

streek , die de stad omgeeft. Immers , wat haar ligging aangaat , wordt

zij door geen enkele , in het binnenland van Europa gelegen hoofdstad
,

overtroffen.

In de nabijheid der stad, liggen de keizerlijke lustsloten Schönbrunn en

Laxenburg, twee geliefkoosde uitspanningsplaatsen van Weenens bevolking.

Onder de overige steden van het aartshertogdom, is er geen enkele
,

die in de verste verte, met de hoofdstad vergeleken kan worden. Daarente-

gen vindt men, in Neder-Oostenrijk, een groot aantal geestelijke goederen,

die met ware prachtgebouwen prijken en tal van ruïnen, van oude burch-

ten , de laatsten vooral, in het hoogst romantische Donau-dal , tusschen

Melk en Krems.

In Opper-Oostenrijk , waar het aantal volkrijke steden nog geringer is,

verdienen alleen vermelding de schoone hoofdstad Linz (35000 inw.) , aan

den Donau gelegen en de druk bezochte badplaats Ischl
, in het Salzkam-

mergut , met vele zoutziederijen.

Dit kroonland is het dichtst bevolkt. In Neder-Oostenrijk leven 5530

menschen op 1 M. Ofschoon deze bevolking nog tot de meest ontwik-

kelde der Monarchie behoort , kunnen toch slechts 50 % der bewoners
,

lezen en schrijven.

Het hertogdom Salzburg bestaat bijna uitsluitend uit hoog bergland

;

de Salzburger Alpen en de Tauernketen omsluiten het dal van den Salz-

bach en van den Boven-Enns. 't Behoeft nauwelijks gezegd, dat dit ge-

bied schraal bevolkt is; de bewoners houden zich voornamelijk bezig met

veeteelt en zoutwinning.

Onder de plaatsnamen komen er verscheidene voor , die van Slavischen

oorsprong zijn. Toch behoort het hertogdom tot de Duitsche provinciën

der Oostenrijksche monarchie. De eenige noemenswaardige stad is de hoofd-

plaats Salzburg (20000 inw.) , die wat haar ligging aangaat , door weinig

Europeesche steden, in schoonheid wordt geëvenaard. Aan de Italiaansche

bouworde der huizen , heeft zij den bijnaam van »het Duitsche Eome" te

danken. De hier verblijf houdende aartsbisschop voert den titel van «pri-

maat van Duitschland,"
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Onder de vele geneeskrachtige bronnen , heeft de badplaats Gastein , in

een wild-romantische bergkloof gelegen , een Europeesche vermaardheid

verworven.

Ook het graafschap lirol, met Vorarlberg, bestaat geheel en al uit berg-

land. Hier vindt men de grootste verheffing der geheele monarchie. In

natuurschoon , kan geen der kroonlanden met Tirol wedijveren. Een af-

zonderlijke vermelding verdient de Brennerpas , die een der overgangen

tot Zuid-Europa vormt. Het gebied toch , ten N. van den Brenner , be-

hoort , zoowel uit een geographisch, als uit een ethnisch oogpunt , tot het

Duitsche Midden-Europa , het land ten Z. daarentegen moet tot het Itali-

aansch gedeelte van Zuid-Europa gerekend worden. Terecht onderscheidt

men dan ook Noord- of Duitsch-Tirol en Zuid- of Italiaansch-Tirol.

Tirol is almede schraal bevolkt , inzonderheid het Zuidelijk gedeelte.

In het N. ligt de hoofdstad Insbrück aan den Inn, met 23000 inwoners

en een universiteit. De hoofdstad van Vorarlberg , d. i. van het Noord-

Westelijk deel , dat zich tot aan bet meer van Constanz uitstrekt , is

Feldkirch, met 3000 inwoners.

De Duitsch-Tiroler is trouw en eerlijk
,
eenvoudig en oprecht en bezield

met innige liefde voor het regeerend stamhuis. Met de Beijeren, zijn naaste

buren , leeft hij op een gespannen voet. Als streng Katholiek, heeft zijn

priester een onbeperkten invloed Op hem , en ongaarne duldt hij anders-

denkenden, in zijn romantisch vaderland. Zijn verstandelijke ontwikkeling

staat, over het algemeen, op een lagen trap.

Het hoofdmiddel van bestaan der Tirolers vormt de veeteelt , die op de

terrassen der Alpen, met allergunstigst gevolg
,
gedreven wordt; de nijver-

heid beteekent zeer weinig. Onder de Tirolers zijn er velen , die gedu-

rende den zomer, hun vaderland verlaten, om elders goede zaken te maken.

Ofschoon geheel Tirol gegermaniseerd is
,

zijn er toch tal van streken
,

waar het Slavisch bloed zijn sporen heeft achtergelaten. Afzonderlijke ver-

melding verdienen de 20000 Ladiners, die aan de Zwitsersche Eaeto-Ro-

manen verwant, de meeste dalen in het Zuid-Oostelijk deel van Tirol bewonen.

Zuid-Tirol verkeert in veel gunstiger omstandigheden , dan het Nooi de-

lijk deel. In het heerlijk schoone Etsch-dal, treft men een aantal niet on-

belangrijke plaatsen aan. Allereerst noemen we de handelsstad Bosen (Ital.

Bolzano) , met 10000 inwoners. In de nabijheid daarvan ligt Me ran
,

van welks heerlijk klimaat, tal van zieken hunne herstelling hopen. Ver-

der noemen we de bisschoppelijke stad Trente (18000 inw.) en Roveredo

(10000 inw.) , den zetel van den zijde-handel. Wel is waar
,

ligt Bozen

voor het oogenblik, nog in het gebied , waar de Duitsche taal de heer-

schende is, doch bij het aanhoudend voortdringen van het Italiaansch ele-

ment , kan het niet missen , of het zal hierdoor binnen korten tijd over-

weldigd zijn. Nog geen eeuw geleden , heerschte de Italiaansche taal,

alleen in de dalen , die ter rechterzijde van de Etsch liggen. Langs den

linkeroever, tot bij Verona en Vicenza , werd overal Duitsch gesproken.

Maar in onze eeuw werkten kerk en school samen, om de Duitsche taal

te verdringen en de eene familie, na de andere, werd haar ontrouw, om

het Italiaansch aan te nemen. Op zich zelf, zou dit verschijnsel vrij on-

schuldig zijn , ware het niet , dat staatkundige bedoelingen hiermede ge-



266

paard gingen. Meer en meer toch vertoont zich bij de bevolking , de nei-

ging
, om zich van Oostenrijk los te rukken , en met het Italiaansche ko-

ningrijk vereenigd te worden.

Ofschoon nu, zooals uit de talrijk voorkomende typen blijkt, het

Germaansch element volstrekt niet verdrongen is, toch onderscheidt

zich de zuidelijke bewoner van Tirol, zeer duidelijk van zijn noordelijken

landgenoot en wel op een zeer gunstige wijze. Immers in scherpzinnig-

heid, vindingrijkheid, levendigheid en werkzaamheid, staat hij hoog boven hem.

Een ander bergland is het hertogdom Stiermarken. Alleen aan de oost-

zijde, gaan de bergen langzamerhand, in de Hongaarsche laagvlakte over,

De bevolking , tweemaal dichter dan die van beide laatstgenoemde

kroonlanden, is, met uitzondering van 7200 protestanten, uitsluitend

Koomsch-Katholiek. In het noordelijk deel, is zij van Duitschen, in het

zuidelijk deel, van Wendischen of Slavonischen oorsprong, ofschoon ook daar

Duitsche elementen sporadisch optreden. In het Duitsche gedeelte, ligt de

sierlijke hoofdstad Gratz, met 90000 inwoners en een universiteit. Op

den achtergrond der stad, verheft zich een rijk begroeiden heuvel, langs

welke de Mur afdaalt. Verder vinden we hier de steden Bruck aan de

Mur(3000 inw.), Leoben (5000 inw.) en Judenburg (3200" inw.). In het

zuidelijk deel, Beneden-Stiermarken of de Wendische Mark genaamd, vindt

men den bisschoppelijken zetel Marburg, met 13000 inw.
,

Cïlly met 4000

inw. en een aantal warme zwavelbronnen in de nabijheid
, en aan de

Croatisehe grens, de drukbezochte badplaats Rohitsch.

Met het koningrijk lïlijrië, betreden wij het eerste Oostenrijksche kroon-

land, waar de Slavische bevolking de meerderheid uitmaakt. Tot dit ko-

ningrijk behooren, zooals we reeds zeiden, de hertogdommen Karinthië en

Krain, het graafschap Görz en Gradiska, de rijksstad Triest, met haar ge-

bied, en het markgraafschap Istrië. Onder al deze landen is alleen het

tot het Alpengebied behoorende Karinthië, overwegend Duitsch. Bier toch

treft men, alleen ten zuid-oosten van de romantisch gelegen hoofdstad

Klagenfurt (16000 inw.), eenige Wendische Slaven aan. Daarentegen wordt

het bergachtige Krain nagenoeg uitsluitend door Wenden of Slavonen be-

woond. Slechts sporadisch treedt hier het Duitsche element te voorschijn,

dat echter in de tamelijk uitgestrekte Gottschee, aan de Croatisehe grens,

de overhand heeft. In de hoofdstad Laibach (23000 inw.) en eenige an-

dere steden, wordt zoowel Duitsch als Wendisch gesproken.

In het kustgebied, treft men nog slechts twee Duitsche koloniën aan,

en wel Görz aan de Isonso (16000 inw.) en Triëst (70000 inw.) Niet

alleen is deze schoone, voor een deel zeer regelmatig gebouwde stad, de

voornaamste havenplaats, aan de Adriatische zee, maar tevens de eerste

handelsstad der monarchie, die vooral sedert de opening van het Suezka-

naal, veel aan belangrijkheid gewonnen heeft.

Het gebied van Triëst is nog overwegend Slavisch, doch in de stad zelve,

hebben de Italianen de plaats der Slaven ingenomen. Men vindt ze in

het geheele kustgebied. Bij voorkeur hebben ze zich gevestigd, langs de

oevers der Adriatische zee, maar ook in het binnenland, komen ze, in

nagenoeg alle plaatsen, voor. In Istrië en Triëst is dan ook het Italiaansch

de conversatie -taal der beschaafde standen.
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Zooals we reeds zeiden, behoort de bevolking ten platten lande, voor

zoover ze niet Italiaansch is, tot den Slavischen en wel gedeeltelijk tot

den Slowenischen, voor een ander deel, tot den Croato-Serbischen stam.

Tot de laatstgenoemden behooren ook de, door de Italianen, van de kust

teruggedrongen Morlaken en de zwervende Tschitschen.

Daar de Slowenen in Illyrië, het voornaamste bestanddeel der bevolking

vormen , maken we van hen wat uitvoeriger melding. Hun zielental

wordt begroot op ongeveer 1356000, waarvan 26000 in Venetië, 50000

in Hongarije, 350000 in het kustgebied, 100000 in Karinthië, 380000 in

Stiermarken en 430000 in Krain. Zij vormen, als het ware, de overgang

tusschen de drie hoofdbestanddeelen der bevolking van ons werelddeel

het Germanisme, het Romanisme en het Slavendom. Ofschoon zoowel

Germaansche als Eomaansche invloeden op hen werken, toch hebben zij

hun Slavisch karakter niet verloochend, maar streven er integendeel naar,

het Slavisch element steeds grooter uitbreiding te geven.

In den regel, heeft de Sloween een kloeke, krachtige gestalte ; ook de

vrouwen, die voor schoon doorgaan, zijn meestal slank en hebben een ge-

zond voorkomen, met vriendelijke gelaatstrekken. Dit gunstig uiterlijk

komt nog des te voordeeliger uit, door de schilderachtige kleederdracht.

In dit opzicht, is er bijna geen enkel volk aan te wijzen, waarbij zooveel

verscheidenheid gevonden wordt, als bij de Slowenen. Intusschen beginnen

de nationale kleederdrachten, meer en meer te wijken, voor de veldwinnende

modezucht en dreigt ook hier de doodsche eenvormigheid, die met toene-

mende beschaving, onafscheidelijk verbonden schijnt te zijn.

Tusschen de bewoners ten platten lande en van de hoofdstad Laibach be-

staat een groot onderscheid. In de stad toch is het nationaal gevoel der

Slowenen sterk ontwikkeld en met groote heftigheid wordt daarvoor gekampt.

Doch daarbuiten is de Sloween kalm en rustig, en maakt zich niet warm
over dergelijke zaken.

Is de landbouw onder de Slowenen van veel beteekenis, weinig minder

belangrijk is de njjverheid. Inzonderheid de ijzerindustrie bloeit en houdt

vele handen bezig.

De bewoner van de Opper-Krain is trotsch, werkzaam en intellectueel

sterk ontwikkeld. Bijna alle groote mannen, die onder de Slowenen op-

gestaan zijn, waren uit de Opper-Krain afkomstig. Te midden van een

heerlijk schoone natuur, leidt dit door en door gezonde volk, een opgeruimd,

krachtig leven. In het laatste opzicht, komt de bewoner van de Neder-

Krain, die zich hoofdzakelijk op wijnbouw toelegt, met den eerstgenoemde

overeen
; maar daarbij kenmerkt hij zich door verregaande lichtzinnigheid.

Zonder zorg voor den dag van morgen, geniet hij, wat het heden te ge-

nieten geeft. Neder-Krain is de bakermat der zoetvloeiende volksliederen

en der schoone volksverhalen ; doch ook de vriend van klassieke onderzoe-

kingen vindt hier een vruchtbaar veld ter bearbeiding.

Als in andere wijnstreken, treft men ook in de Beneden-Krain, een recht

opgeruimde, zangerige bevolking aan. Dan helaas, maar al te dikwijls klopt

de wreede hongersnood, aan de deuren der schamele hutten. 1

1. B. Klim. Die Slowenen. Ausland. 1872.
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Om nog binnen de grenzen der zuid-Slavische volken te blijven, maken
we hier ter plaatse, melding 'van het, van de overige kroonlanden geschei-

den, koningrijk Dalmatië. Te vergeefs heeft Oostenrijk tot dusverre ge-

tracht, dit smal en onvruchtbaar kustland, uit den staat van verval, waar-

in het verkeert, op te beuren. Doch 't kan niet missen, of de bezetting

van Bosnië moet, op den bloei van Dalmatië, ee.a allergunstigsten invloed

uitoefenen.

, Duitschers zoekt men hier te vergeefs ; de eenige bewoners, die hier het

beschaafde Europa vertegenwoordigen, zijn Italianen, welke den geheelen

handel in handen hebben. Ze komen uitsluitend in de steden voor, en

wel in Zara, de hoofdstad en in de kustplaatsen Sebenico, Trau, Spalatro,

Ragusa, Lesma, Curzola en op een paar der kusteilanden.

In het binnenland, waar geen plaatsen van eenig aanbelang gevonden

worden, leeft een zeer verwaarloosde bevolking. Zij bestaat voor het

ineerendeel uit Morlaken. In het zuidelijk deel, om de beroemde Bocchedi

Cattaro , wonen de woeste Bocchezen, die verwant zijn met de naburige

Ernogorzen. Het geheele land is schraal bevolkt en de volksontwikkeling

staat op een lagen trap
; slechts 2% der bewoners kunnen lezen en schi-ijven.

Wie Dalmatië wil leeren kennen, bepale zich niet tot een bloote reis,

langs de kust. Want wel vindt men hier gelegenheid de natuur in al

hare woeste schoonheid te zien, wel ontrollen zich hier, bij afwisseling,

trotsche en liefelijke landstreken voor het oog, maar het meest belangwek-

kende, de bevolking, in hare talrijke schakeeringen, zoekt men te ver-

geefs. Eerst in de Noordelijke districten van Dalmatië, verkrijgt het leven

en zijn des volks een eigenaardig karakter, dat in weinig of niets een

Westersch karakter vertoont. De bewoner gaat op Oostersche wijze ge-

kleed. Van onder zijn fez of rooden tulband, komt een scherp geteekend,

bruin gelaat, met fonkelende oogen, te voorschijn ; om zijne schouders golft

een vuurrooden burnoe, en in zijn breeden gordelriem, voert hij zijn onaf-

scheidelijke wapenen, een scherp mes en een paar geladen pistolen met

zich. Aldus uitgedoscht , zwerft de ongedurige zoon van het Dalmati-

sche kalkgebergte, dag en nacht, winter en zomer, als een echte nomade, door

de onherbergzame kloven van zijn geboortegrond. Dagen en weken lang,

kent hij geen andere legerstede, dan een ruwe steen, die hem tot hoofd-

kussen dient, geen ander dek, dan het blauwe gewelf, boven hem.

Bosnische veehandelaars, zwaar gewapend, met roode tulbanden op het

hoofd ; verkleumde Morlaken, die hun bruinen mantel, met beide handen,

voor borst en aangezicht samentrekken
;

boeren, die geheele kudden kal-

koenen stadwaarts drijven ; in lompen gekleede schaapherders, met kwaad-

aardige honden bij zich
;

dorpssoldaten, de zoogenaamde kolonisten, met

blinkende geweren ; van tijd tot tijd, een gendarme, die een geboeiden dief

of struikroover, als gevangene met zich voert, dat zijn de meest gewone

typen, die men langs den weg ontmoet. Voeg daarbij nog de Croaten,

die hun groente- en aardappelwagens, over het gebergte voeren en, in de

nabijheid der steden, jongelieden, die met nachtuilen op de vogelvangst

uitgaan, dan zijn alle typen vertegenwoordigd. 1

1 Heinrich Noë. Dalmalie und seine Inselwelt, nebst VVandlungen durch die Schwarzeu

Berge. Wiei). 1870. So.
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De meest verwilderde stam van Dalmatië vormen ongetwijfeld de Boc-

chezen, die waar het op moed en vastberadenheid aankomt, boven al hun

landgenooten staan, maar in ontwikkeling en eerlijkheid van beginselen,

niet met hen kunnen wedijveren; in wreedheid geven zij de Turken niets

toe. Zij zijn stoute zeevaarders.

De voornaamste hinderpaal, voor de ontwikkeling van Dalmatië, moet

men zoeken, in de verregaande onveiligheid. Die onveiligheid is een gevolg

van de buitengewone traagheid en oneerlijkheid, het wreed en wraak-

zuchtig karakter der bevolking. Tal van rooverbenden loopen het land

af. Maar ook dit alles heeft weder zijn oorzaak, en wel een onbegrensde

armoede, veroorzaakt door de weinige vruchten, die de bearbeiding van

den onvruchtbaren en verwaarloosden bodem oplevert.

Veel opwekkender is het tafereel, dat ons voor oogen komt, waar we

die kroonlanden der Oostenrijksche monarchie gaan beschouwen, die we

naar het hoofdbestanddeel hunner bevolking, de Noord- Slavische landen

kunnen noemen. Vooral is dit het geval, met de landen van de Eoheern-

sche kroon, welke gevormd worden door het koningrijk Bohemen, het

markgraafschap Moravië en het hertogdom Silezië.

Inzonderheid Bohemen vormt de schitterendste parel der Oostenrijksche

keizerskroon. Het is verreweg het welvarendste kroonland, niet alleen ten

gevolge van de gunstige gesteldheid van zijn vruchtbaren bodem en den

grooten rijkdom aan mineralen, die het in zijn schoot verbergt, maar vooral

ook door de werkzaamheid zijner bewoners. Zoowel Duitschers als

Tschzechen hebben tot die welvaart bijgedragen, ofschoon de, sedert eenigen

tijd ontwaakte partijzucht, beide stammen er toe brengt, dit ieder van

zich zelve, en van zich alleen, te getuigen.

Bohemen en Moravië bezitten de belangrijkste zetels der nijverheid.

Nevens de Boheemsehe hoofdstad Praag (190000 inw.) , een der schoonste

landsteden van Europa, schittert Reichenberg (22000 inw.), als een fa-

briekstad van den eersten rang. Op deze volgen Rumburg, Gablonz,

Schluekenau, Braunau, enz. Het zijn vooral wollen en katoenen stoffen,

die hier vervaardigd worden ; in het Bohemerwoud, bloeit de glasfabricage

en in het Tschechische bekken, hebben de beetwortelsuikerfabrieken en

bierbrouwerijen een hooge vlucht genomen.

Ook het mijnwezen is in Bohemen van groote beteekenis, en als bad-

plaatsen hebben Karlsbad, Mariënbad en Franzenbad een Europeesche

vermaardheid verworven.

In het rijkgezegende markgraafschap Moravië, staat inzonderheid de wol-

industrie op een hoogen trap. Allereerst moet, in dat opzicht, vermeld

worden de hoofdstad Brünn, met 75000 inwoners, en vervolgens Nikols-

burg, Iglau, Prerau, Prosznitz, Sternberg, Kremsier, enz.

In Silezië wordt vooral de wolindustrie sterk beoefend.

De 5500000 inwoners van Bohemen zijn voor 3
/s Tschechen, voor %

Duitschers ; de laatsten vormen als het ware, een kring om het land henen,
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doch wonen vooral in het Noorden en wel hoofdzakelijk in het gebied van

den Eger. De Tschechen bewonen niet alleen het midden des lands, maar

strekken zich uit, buiten de grenzen van Moravië, welk laatste land, nog

veel meer dan Bohemen, een Slavisch karakter heeft. Dat de Tschechen

,

die als het ware , de voorposten der Slavische volken vormen , in zeden

en gewoonten, levenswijze en kleederdracht, en in tal van andere zaken,

van minder aanbelang, den invloed van het Duitsch element ondervonden

hebben, spreekt wel van zelve. Toch kan slechts een oppervlakkige be-

schouwer beweren, dat de Tschechen, alleen door hun taal, hun Slavischen

oorsprong bewijzen. Bickard Andrée wijst op het hemelsbreed verschil

tusschen de Duitsche en Slavische woningen en hun bewoners, en in wer-

kelijkheid, springt het onderscheid, tusschen een Duitsch en een Slavisch

dorp, onmiddellijk' in het oog.

Het is echter waar, dat tot voor korten tijd, Bohemen meer en meer

een Duitsch land werd. Praag kan doorgaan voor een Duitsche stad en

met Duitsch kan men overal terecht. Maar, in een verbazend korten tijd,

is dat anders geworden. Op de marktplaatsen en ten platten lande, hoort

men bijna geen enkel woord Duitsch meer. 1

Nauwelijks heeft men, van uit Beijeren of Saksen, de Boheemsche gren-

zen overschreden, of men bevindt zich in het gebied der Slavische taal, dat

zich over geheel Bohemen uitstrekt. Pilsen is een door en door Slavische

stad geworden en Praag zelf maakt een dergeiijken indruk. Het Duitsche

element heeft zich, in enkele schuilhoeken, terug moeten trekken en is in

Bohemen een vreemdeling, een indringer geworden. Een Tschechisch the-

ater houdt zegevierend de mededinging vol, tegenover de aloude Duit-

sche schouwburg en, in alle winkels, hoort men thans nagenoeg niets anders

meer, dan de voor weinige jaren zoo verachte taal, die in zoo onbegrijpelijk

korten tijd, weder opgekomen is." Slechts enkele landstreken zijn overwe-

gend Duitsch en al heeft in Praag, de Duitsche taal vooralsnog de

overhand, meer en meer wordt zij bedreigd, door den Tschechischen vloed, die

haar ongetwijfeld overstelpen zal.
2

De verklaring van dit verschijnsel vindt men hierin, dat Oostenrijk tot

voor weinige jaren, veel meer voor een Duitschen staat trachtte door te

gaan , dan het in werkelijkheid was. Op kunstmatige wijze , had het

zichzelve daartoe opgeschroefd , en waar dan nu ook de verschillende

nationaliteiten, meer en meer naar zelfstandigheid streven, kan men daarin

alleen eene natuurlijke uiting zien, die jarenlang met voordacht onder-

drukt werd.

In werkelijkheid is ook Bohemen, in den laatsten tijd, niet .Tschechisch

geworden, het is dit altijd geweest. En juist dat snel voortdringen van

het Slavisch element is een bewijs, dat de Tschechen niet alleen hun taal

in Bohemen gehouden hebben. Neen de Slaven vormen de oorspronkelijke

bevolking en het voormalig Duitsch karakter van Bohemen was niets dan

een vernis, dat tegenwoordig meer en meer verwijderd wordt, waardoor

het oorspronkelijk element te voorschijn komt. Op den duur, heeft het

Duitsch element, in Oostenrijk, kracht genoeg bezeten, om zich zelve staande

1 Hicliard Andrée. Czechische Gange. Bielefeld uud Leipzig 1872. 80.

2 .Schniidi Weiszenfcls. Frankfurter Zeiiuug. 1 Ociober 1871.
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te houden, en dus nog veel minder, om op kunstmatige wijze, zich verder

te verbreiden. Dat bewijzen de Duitschers in Bohemen, in Stiermarken,

in Krain, in Italië, in ïirol en in Hongarije.

Nauw verwant aan de Duitschers, zijn de Slaven van Moravië. Men

onderscheidt onder hen de volgende stammen : de Hanaken in het March-

dal, langs de beide oevers van de rivier de Hana; de Croaten, ten getale

van 2342; de Koraken, die ten Z. van de Hanaken wonen en zich tot

over de Hongaarsche grenzen uitstrekken; de Walachen, in het Zuid- Oos-

telijk bergland; de Lechen of Water-polaken, wier hoofdzetel evenwel het

Oostelijk deel van Oostenrijksch Silezië is ; de Hovaken en Padhovaken, in

het geheele Westelijk gedeelte van Moravië. 1

Deze Tschecho-Slaven, die oorspronkelijk de eenige bewoners van Moravië

waren, vormen thans nog bijna 3
/4 der bevolking. Onder de 2000000

inwoners komen slechts 530000 Duitschers en 43000 Joden voor.

De laatstgenoemden spreken allen Duitsch. Zij zoeken bij voorkeur de

groote steden en evenals in alle Slavische landen, neemt hun aantal sterk

toe, zoowel in Moravië als in Bohemen.

Wat nu het karakter der Tschechen aangaat , hierin valt meer te roe-

men, dan te laken. Zij zijn buitengemeen werkzaam en , naast de Italia-

nen, zijn Tschechische werklieden, in de geheele monarchie, zeer gezocht. Van

alle Slavische stammen
,

zijn zij het meest ontwikkeld en met de Russen
,

het meest voor ontwikkeling vatbaar. Zonder daaruit bepaalde gevolg-

trekking te willen afleiden , vermelden we toch , dat volgens de onderzoe-

kingen van Dr. Wenbach, de Tschechen, onder al de volken van Oostenrijk
,

de grootste schedels en de zwaarste hersenen hebben.

De Tschechische regementen behooren tot de beste en dapperste van het

Oostenrijksche leger ; een aantal staatsambten worden door Tschechen ver-

vuld. Ten slotte onderscheiden zij zich door grooten aanleg voor muziek.

Zij nemen zeer snel toe , sneller dan eenige andere volksstam en verbrei-

den zich ook, meer en meer, buiten de enge grenzen van hun land.

Thans bhjven ons nog slechts enkele Cisleithaansche kroonlanden ter be-

schouwing over. Het zijn: het koningrijk Gallicië met Lodomirië , het

groothertogdom Krakau en de hertogdommen Zator en Auschwitz en ein-

delijk het hertogdom Bukowina. Met uitzondering van de Noordelijke hel-

lingen der Karpathen, bestaat het geheele land, uit een zeer vlakken, uiterst

vruchtbaren bodem. Van daar dan ook, dat landbouw het voornaamste

middel van bestaan der bevolking is. De nijverheid toch beteekent weinig

of niets. Het mijnwezen daarentegen is krachtig ontwikkeld en levert veel

zout (Wieliczka en Bochnia) , tal van andere mineralen en petroleum (bij

Boryslaw). Over het algemeen, biedt de huishouding des lands eentooneel

van groote verwarring aan.

1 Dr. Beda Dudik. Caiaiog der nalionaleu Hausiuduslrie und der Volksuaclileu in

.iUahreu. Brünu 1873. Bo.
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Slechts twee steden hebben een eenigszins West-Europeesch voorkomen.

Het zijn Lemberg (Llwow), met 90000 inwoners en Krakau, de stad waar

de vroegere Poolsche koningen gekroond werden , met 50000 inwoners.

Alle overige plaatsen , van hoeveel belang zij ook mogen zijn, uit een com-

mercieel oogpunt , zien er uit als groote dorpen. De belangrijkste hier-

onder zijn: Przemysl
, (15000 inw.)

,
Brody en Tarnopol , twee allerbe-

langrijkste paardenmarkten ,
Stanislau, Kolomea en Tarnon. De eenige

stad van beteekenis, in de Bukowina, is de hoofdstad Czernowitz, met 35000

inwoners en een, in 1875, gestichte hoogeschool.

Al deze streken hebben een overwegend Slavische bevolking , die in

twee stammen verdeeld is. In het Westelijk deel , in het gebied van den

Weichsel , vormen de Polen , die de Poolsche taal spreken en de Roomsch-

Katholieke godsdienst belijden, de meerderheid; in het Oostelijk deel , de

Roethenen
;

zij spreken Klein-Russisch en zijn Grieksch-Katboliek.

Een belangrijk deel der bevolking wordt gevormd door de Joden , die

in sommige steden, een afzonderlijke wijk bezitten. Hier en daar, maken

zij zelfs de meerderheid uit , zooals b. v. te Brody , waar 60 % der

inwoners Joden zijn. De meesten hunner spreken en verstaan Duitsch en

staan op een hoogeren trap van ontwikkeling, dan hun naaste omgeving.

Zij hebben uitsluitend den handel in handen en zetten boeren en grond-

bezitters, met gelijke stelselmatigheid af.

Het aantal Polen in Gallicië bedraagt bijna 2y2 millioen. Niet ten on-

rechte, hebben zij den naam van »Franschen van het O." ontvangen, want

onder de Slavische volken, nemen zij dezelfde plaats in, als de Franschen,

onder de Romaansche. Evenals dezen, zijn zij levendig en geestig ; een

even warme vaderlandsliefde tintelt in hun borst , en in dapperheid, zucht

tot onafhankelijkheid en vrijheid, doen zij voor hen niet onder. Maar met

de Franschen, hebben zij ook de nationale prikkelbaarheid gemeen , die

beide volken zoo noodlottig geworden is.

De verstandelijke ontwikkeling der Polen in Gallicië , staat op een lagen

trap. Ten platten lande, leven zij in de diepste onwetendheid en de grootste on-

reinheid en hangen in alles van de Joden af, wier invloed op deze bevol-

king, alles behalve gunstig is.
1

De Gallicische Roethenen behooren tot de talrijke stam der Klein-Russen.

Ook hun aantal bedraagt 2% millioen. Zij vormen in Oost-Galiicië, het

hoofdbestanddeel der bevolking en strekken zicb in het W. , tot ver over

de Sau , hun oorspronkelijke grens uit. Hier dringen zij het Poolsche

element steeds meer en meer terug.

Volgens hun taal, zou men de Roethenen moeten brengen tot dien grooten

volksstam , welke ook de Groot-Russen omvat. Het zuiverst hebben zij

hun karakter bewaard in de Karpathen, waar men de stammen der Stojki

en Huzulen aantreft. Daar komt , in kleederdracht , in zeden en gewoon-

ten , het Oud-Slavisch karakter het best uit.

De Roethenen zijn een krachtig, gehard en goed gebouwd ras. Zij be-

zitten een" hooge mate van vrijheidsliefde en een behoorlijke dosis gevoel

1 Dr. Karl Emil Franzos. Aus Halbasien. Cullurbilder aus Gallizien , der Bukowina. Siidrusz-

land uud Kumanien. Leipzig. 1876. 80. 2 Bde.
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van eigenwaarde. Een adelstand wordt bij hen niet gevonden ; in hun

hart, zijn ze volbloed sociaal -democraten

Zonderlinger beeld , dan de Bukowina aanbiedt, ten opzichte der bevol-

king , vertoonen weinig landen. Zelden toch treft men, op zulk een kleine

oppervlakte, zooveel verscheidenheid aan. Men vindt er niet minder dan

acht nationaliteiten : Ruthenen , Roemeniërs , Duitschers
,
Polen, Magyaren,

Joden , Armeniërs en Tschechen. En als om in het getal te blijven , zijn

er ook acht godsdienstige gezindheden : Oostersche Christenen , Grieksch-

Katholieken, Roomsch- Katholieken
,
Joden, Lutherschen

,
Calvinisten, Ka-

tholieke Armeniërs en Grieksche Armeniërs. Intusschen vormen de Roe-

meniërs en Ruthenen het hoofdbestanddeel der bevolking.

We gaan thans over tot de beschouwing der Transleithaansche landen.

In oppervlakte, vormen dezen de grootste rijkshelft. Deze toch bedraagt

588ö M., terwijl Cisleithanië slechts 5450 M. groot is.

De landen der Hongaarsche kroon zijn : het koningrijk Hongarije (Ma-

gyar Orszag) met 11530000, het Woiwodschap Zevenburgen (Erdély Orszag

met 2115000, het gebied van Fiume, met 17900 en de koningrijken

Croatië (Horvat Orszag) en Slavonië (Tot Orszag), met 1846150 inwoners.)

De voormalige militaire grenzen zijn, sedert 1873, onder burgerlijk bestuur

gebracht en in comitaten verdeeld. Ook Hongarije en Zevenbergen vor-

men tegenwoordig, uit een administratief oogpunt, één geheel.

Van de lö 1

/^ millioen inwoners der Hongaarsche kroonlanden, behooren

5700000 tot den Magyaarschen stam. Dit Uralisch-Altaïsche volk is, zoowel

aan de Einnen, als aan de Turken verwant. De Moldau-Walachijsche of

Roemeensche stam is vertegenwoordigd door 2673000, de Croato-Serbische

door 2430000 inwoners. Verder vindt men er 180000 Tschecbo-Slaven,

1780000 Duitschers, 554000 Joden, 456000 Ruthenen , 60000 Slowe-

nen en eenige duizendtallen Zigeuners, Bulgaren, enz. 2 Procentsgewijze

uitgedrukt, vormen de Magyaren 35.7 °/
0 , de Roemeniërs 17.6 % , de

Croato-Serben 15.8 %, de Tschecho-Slaven 11.2 %, de Duitschers 11%)
de Joden 3.1 °/

0 , de Ruthenen 3 °/
0 , de Slowenen 0.3 °/

0 , de Zigeu-

ners 1 °/0 , de Bulgaren 0.2 % en de overige stammen 0.1 °/0 der be-

volking.

Tegenover de 5% millioen Magyaren, in Hongarije, staan derhalve 4 3
/5

millioen Slaven. Magyaarsche geleerden echter geven het getal hunner

stamgenooten veelal hooger op. Zoo neemt b. v. Paul Hunfalvy de opgave

van Karl Keleti aan, en bepaalt het aantal Magyaren op 6156421. Ver-

der wijst hij er op, hoe niet minder dan zes nationaliteiten in Hongarije

en Zevenburgen, tegenover de Magyaren staan. Hierbij worden dan be-

halve Duitschers en Roemeniërs, ook Croaten, Serben en Ruthenen , als

op zich zelf staande nationaliteiten beschouwd. Nu is het echter een feit,

1 Globus XVII Bnd. S. 39—92.

S Dr. B. Klun. Das Ungarland. Ausland. 1875. N. 2). S. 405—407.

18
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dat die vier volken allen van Slavischen oorsprong en elkander zelfs Zeef

na verwant zijn. Croaten en Serben b. v., vormen etbnograpbisch slechts

één volk. Tegenover de Magyaren, vormen deze vier volken één geheel,

zoodat de zes bovengenoemde nationaliteiten ten slotte tot drie in-

krimpen.

Neemt men het door Hunfalvy opgenoemde cijfer als juist aan, dan

vormen toch de Magyaren nog slechts 40% der Transleithaansche bevol-

king. Daarbij komt nog, dat de vermeerdering van hun zielental geen

gelijken tred houdt, met die van de Roemeniërs en Joden.

De Magyaren belijden, voor de helft, den Koomsch-Katholieken godsdienst,

voor de andere helft, het Calvinisme. Men vindt onder hen slechts enkele

Lutheranen en Unitaristen.

Ook de Duitschers, in Hongarije en Zevenburgen, deelen in het lot der

Magyaren en staan, wat toeneming der bevolking aangaat, beneden andere

stammen. In geheel Hongarije, is er nauwelijks een enkele stad, die niet

een geheel of gedeeltelijk Duitsche bevolking heeft gehad. Nog vormen

de Duitschers een belangrijk deel der bevolking. In Slavonië, Croatië en

de voormalige militaire grenzen, zijn zij veel sterker in aantal, dan de

Magyaren. In 31 comitaten, vormen zij meer dan 10 °f0 der bevolking.

Vooral in de steden, worden zij gevonden. De meest beteekenende han-

delsplaatsen, b. v. Temisvar, zijn bepaald Duitsch. Handel en nijverheid,

wetenschap en kunst, de pers en het tooneel, alles is in Duitsche handen.

Ook de bevolking der hoofdstad Buda-Pesth, alsmede die van Presburg,

is voor verreweg het meerendeel, van Duitschen oorsprong. Deze wordt

echter door hen zooveel mogelijk verloochend, want al vormen zij, uit een

wetenschappelijk oogpunt, een belangrijk deel der bevolking, in staatkundige

beteekenis, staan zij bij de Slaven ver ten achter.

In alle opzichten toch, gaat in Hongarije, het Duitsche element achteruit.

Daar is een tijd geweest, dat nagenoeg alle steden van Opper-Hongarije de

zetels waren van een Duitsche maatschappij, van Duitsche nijverheid en

Duitsche beschaving. Velen dier steden zijn thans afgedaald tot den rang

van armoedige dorpen, de verarmde bewoners hebben zich wijd en zijd

verstrooid en hebben voor Magyaren of Slowaken plaats gemaakt. En die

plaatsen, die nog als steden bestaan, zijn bijna geheel en al afgesloten van

het verkeer, met het overige gedeelte der wereld. Bovendien heeft zich ook in

die vervallen steden, de Duitsche nationaliteit, slechts bij uitzondering, staande

weten te houden. En niet alleen heeft zij dat niet «kunnen doen tegenover

de Magyaren; neen, ook tegenover de Slowaken, die zoover beneden hem
staan, heeft de Duitscher het onderspit moeten delven. Voor een groot

deel, moet dit op rekening gesteld worden van de gemakkelijkheid, waar-

mede de Duitscher zich naar den vreemde schikt.

Dit voortwoekeren van het Slavisch element gaat, tot op den huidigen

dag, ongestoord voort. Ten believe van de Slavische kindermeid, spreken

Mijnheer en Mevrouw Slowakisch en zoo leeren ook de kinderen van Duit-

sche ouders, niet zelden, het eerst deze taal. Hieruit laat zich verklaren,

dat bij bepaald Duitsche familiën, het Slavisch de taal is, die dagelijks ge-

sproken wordt.

En jammer genoeg, met hun taal, leggen zij ook hun nationale deugden
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af. De tot Slaven en Euthenen verbasterde Duitschers, geven zich niet

alleen, maar al te vaak, aan dronkenschap, maar ook aan luiheid en onrein-

heid over.

Gelukkig is, in het zuidelijk deel van Hongarije, de toestand juist om-

gekeerd; daar gaan de niet-Duitsche elementen, tegenover de Duitsche,

bestendig achteruit. Hiervan moet men evenwel uitzonderen, de 224000

Duitschers, die in Zevenburgen wonen. Niet alleen verliezen deze zooge-

naamde Saksers, meer en meer, hun nationaal karakter, maar ook in aan-

tal, gaan ze steeds achteruit. Zeer ten onrechte, heeft men dit toegeschre-

ven aan de systematische wijze, waarop men hen in Magyaren tracht te

verkeeren 1
. Veel meer draagt de toestand, waarin zij zich bevinden, hier-

aan schuld. Deze menschen, die eeuwenoude, echt Middeleeuwsche privi-

legiën bezitten 2
,
verstikten, als 't ware, in hunne rijkdommen en onder-

gaan, langzaam maar zeker, een vernietigingsproces. Een te uitgestrekt

grondgebied was hun ongeluk. Ontzenuwd door hun bevoorrechten toestand,

waren zij niet in staat, hun zaken behoorlijk in orde te houden en hunne

akkers naar eisch te bebouwen. Daarom namen zij pachters aan, die bij

gebrek aan middelen, bun pacht in heerendiensten betaalden. Zoo gaven

zij hun grondbezit den Eoemeniërs prijs, terwijl zij zelve naar allerhande

ambten en bedieningen begonnen uit te zien 3
. In den grooten strijd om

het bestaan, zijn zij onherroepelijk tot den ondergang gedoemd 4
; zoodat

alleen in Zuid-Hongarije, de kansen voor het Duitsche element gunstig staan.

Geheel anders staat het met de. Slaven. Hun stam vertoont in Hongarije

de meest mogelijke verscheidenheden. De Zuidelijke Slaven in Hongarije,

van welke de Croaten overwegend Grieksch-Katholiek zijn, terwijl de Ser-

ben tot de Oostersche kerk behooren, verschillen , in de meeste opzichten,

van de Noordelijke Slaven, in de Westelijke Karpathen en in het Oostelijk

deel des lands. In het Westen, wordt bijna elk gebergte, door een afzon-

derlijken stam bewoond. Zoo wonen de Goralen in het Tatra-gebergte, ter-

wijl langs de Moravische grens, aan de Tschechen verwante stammen leven.

In het Oosten weder, heeft het Eutheensche bloed de overhand. Maar

deze Euthenen zijn weder onderscheiden van de Gallicische 5
. Zij toch

kunnen als de naaste stamverwanten der zoogenaamde Groot-Eussen be-

schouwd worden. Van de Polen daarentegen, onderscheiden zij zich zoo-

wel lichamelijk, als door taal, levenswijze, zeden en gewoonten.

De verdeeling der Euthenen in Lischaken en Lemaken mist eiken

redelijken grond. Van meer belang is de onderscheiding der Hongaarsche

Euthenen in Berhovinaers en Dolischnianen. Ook hier zien we weder,

dat de eersten, die het bergland bewonen, hun oorspronkelijk type, het

zuiverst bewaard hebben, terwijl de laatsten, zelfs in hunne taal, een

aantal vreemde woorden hebben opgenomen.

1 Das Erwürgen der deulschen Nationalitat in Ungarn. Denkschrift aus Siebenbiirgen mitVor.

wort von Frz. von Löher. München 1874. 80.

Die Zertrümmerung des ungarischen Sachsenlandes. München 1874 80.

2 Der Rampff der Siebenbürger Sachsen für die Ueberreste des Feudalwesens Budapesl 1874. 80.

3 Joh. Hintz. Natur- und Culturbilder aus dem Burzenlande ( Siebenbiirgen ). Kronstadt 1873. 80.

4 Dr. W. Wattenbach. Die Siebenbürger Sachsen. Heidelberg. 1870. 80.

5 H. J. Bidermann. Die ungarischen Rulhenen, ihr Wohngebiel, ihr Erwerb Und ihre Geschichle,

Innsbruck.. 1868. 80. 2 Thle.
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In het Noorden der Magura hebben de Euthenen hun nationaliteit aan

de Slowaken ten offer gebracht, terwijl bij de Sotaken, ook wel Avaken

of Ceperaken genoemd, een sterke vermenging met Slowaken, heeft plaats

gegrepen.

De Hongaarsche Euthenen behooren tot drie verschillende geloofsbe-

lijdenissen ; een deel is Grieksch-Katholiek, een ander deel geunieerd-

Grieksch en een derde deel eindelijk Schismatisch. In de Westelijke en

Oostelijke deelen der Karpathen, vindt men een aantal steden en land-

streken, die zulk een gemengde bevolking hebben, dat men niet zeggen

kan, dat deze of gene stam het overwicht heeft, of het moesten de Joden

zijn, die in dergelijke plaatsen, gewoonlijk de overhand hebben. De taal,

die daar in den regel gesproken wordt, is een gebrekkig Duitsch.

De Slowaken-districten, wier bewoners voor het meerendeel, den Boomsch-

Katholieken, en verder den protestantschen godsdienst belijden, behooren tot de

minst gezegende streken van het land. Daarentegen zijn de, op denzelfden

breedtegraad gelegen Eutheensche districten rijk aan wijn en aan aller-

hande vruchten. De boeren, die de zuidelijke hellingen der Karpathen

bewonen, trekken in den herfst, bij geheele scharen, naar Gallicië, om daar

hun rijkbeladeu druivenkorven te gelde te maken.

In de bergstreken, langs de Moravische grens , wonen Slaven, die naar

hun dialect te oordeelen, het naast aan de Moraviërs en Tschechen verwant zijn.

In geheel Noordelijk Hongarije, worden niet alleen de Duitschers, maar

ook de Magyaren, meer en meer, door de Slaven teruggedrongen.

Weinig minder geduchte tegenstanders der Magyaren, in den strijd om
het bestaan, zijn de Eoemeniërs. In twintig districten van het rijk, vormen

zij de meerderheid. In Zevenbui-gen overtreffen zij, in aantal, alle andere

stammen te zamen, met 7 °/0 . Buiten de landen der Hongaarsche kroon,

komen de Eoemeniërs nog voor in de Bukowina, de vorstendommen Mol-

davië en Walachije, en aan de overzijde van den Donau, in Servië, Bul-

garije en Eoemelië. Hun aantal neemt zoo sterk toe, dat zij in Zevenbur-

gen en de aangrenzende deelen van Hongarije, meer en meer, de plaats

der Magyaren innemen. Van 17 70— 1850 nam het aantal Magyaren in

Zevenburgen toe met 112.15 °/
0 , dat der Eoemeniërs met 123.12 %, ter-

wijl dat der Duitschers, met slechts 45 °/
0 , vermeerderd werd. Alleen in

Zuid-Hongarije, waar zij de Duitschers tot naburen hebben, neemt het ge-

tal der Eoemeniërs langzamerhand af. Zij belijden, voor het grootste deel

,

den Grieksch-Katholieken, voor een ander deel, den Griekse h-Oosterschen

godsdienst.

Nog moeten hier enkele kleinere stammen vermeld worden , zooals de

Haidukken, de Jazygiërs, de Koemaniërs, de Pandoeren, de Eaitzen , de

Tschaikisten, de Szeklers, enz. In werkelijkheid, schijnen de Koemaniërs

eenmaal eene afzonderlijke nationaliteit bezeten te hebben
;

zij bewonen een

gedeelte der groote Kecskemeter-vlakte, ten Z, O. van Buda-Pesth. In de

13e eeuw, kwamen de Jazygiërs en Koemaniërs, van uit Moldavië, in deze

streken aan. Tegenwoordig hebben zij zich zoo sterk vermengd met de

Magyaren, dat er bij hen te nauwernood nog een Slavische kiem te ont-

dekken is. De Haidukken, die het naar hun genoemde district bewonen,

zijn volbloed Magyaren. In vroeger dagen, vormden zij een soort van
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militair bondgenootschap, op gelijke wijze, als de Szeklers en de grensbe-

woners van het Oostelijk en Zuidelijk deel. De naam »Pandoer" duidt

geen eigenlijke volksstam aan
;

hij is afkomstig uit den feodalen tijd en be-

teekent ongeveer «landsknecht." Nog tegenwoordig worden de politie-

dienaren der verschillende comitaten, pandoeren genoemd.

De Tschaikisten, aan den Beneden-Donau, zijn een slavisch grensvolk.

Uit deze zeldzame vereeniging van allerhande volksstammen, is de eigen-

lijke Hongaar ontstaan. Alle deugden en ondeugden van alle stammen
,

die zijn geboortegrond bewonen, schijnen zich bij hem, tot een harmonisch

geheel, vereenigd te hebben. In Hongarije zijn er geen eerlijker boeren dan

de Magyaarsche. Kooplieden, arbeiders, handwerkslieden, allen hebben het

liefst met de Magyaren te doen. De Duitsche boer beliegt en bedriegt

hen tienmaal, in den tijd van een oogenblik, de Slowaak is grif met zijn

beloften, maar hij houdt ze nooit, de Roemeniër fopt ze, met vleiende woor-

den en de Serviër, met een zeer verdachte voorkomendheid. Maar den

Magyar is liegen en bedriegen vreemd. Doch komt het er op aan, zich

gewelddadig een andermans goed toe te eigenen, dan is hij onmiddellijk bij

de hand.

In geheel Hongarije, hebben de Betyaren geen beslister vijand, dan de

trouwe Magyaarsche boer.

Wie iets weet van het leven in Hongarije, zal zich het woord »Betyar"

herinneren. Soms wordt het in den eigenlijken zin gebruikt en dan be-

teekent het de rondzwervende, roofzuchtige zoon der Puszta ; soms ook in

figuurlijken zin, in de beteekenis van iemand, die zich aan de goede zeden

vergrijpt.

Ofschoon nu de eigenlijke Betyaren, in Hongarije, steeds minder talrijk

worden, zijn ze toch nog volstrekt niet verdwenen, daar zij nog in wel-

varende, Magyaarsche boerenfamilie' s voortleven. Over dag toch, bewerkt de

boer zijn' veld, 's avonds werpt hij zich te paard, neemt zijn wapenen ter

hand en gaat op roof uit. Wordt hij van schuld overtuigd en tot de galg

verwezen, dan bestijgt lüij het schavot, met een onverschilligheid, die aan

het fatalisme der Oosterlingen herinnert. Waar de Duitscher, bij een

dergelijke gelegenheid, door grievend naberouw verteerd wordt of in een

godsdienstige stemming verkeert; de Walachijer zich aan vertwijfeling

overgeeft en de Serviër een nationaal lied aanheft ; daar blaast de Magyaar

doodkalm de rook van zijn tschibuk om zich henen.

De oorzaak van de groote mate van ruwheid en verwildering, waarin

het volk verkeert, moet vooral gezocht worden, in een volslagen gebrek

aan lager [onderwijs. En dit is weder een gevolg van de geographische

gesteldheid van het land. De gesteldheid der Hongaarsche plaatsen maakt

een geregeld schoolonderwijs onmogelijk, al zouden de ouders nog zoo gaar-

ne hunne kinderen onderwijs laten geven. Het Hongaarsche hoogland toch

bestaat uit een onafzienbare, eentoonige vlakte, hier en daar afgebroken

door~een boom, of in de verte, door een enkelen toren, die in de gloeiend
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beete atmosfeer schijnt te trillen, 't Behoeft niet gezegd, hoe vermoeiend

dit is voor het oog, hoe afmattend voor den geest, hoe drukkend voor

het gemoed. De woningen , de zoogenaamde tanya's
,

liggen op zeer

grooten afstand, soms meer dan een uur gaans, van elkaar verwijderd. En

zelfs al staan de woningen ook in een »puszta" bij elkaar, dan nog is het

bezwaar der afstanden niet opgeheven en een eenigszins geregeld schoolbe-

zoek, althans gedurende den winter, te eenenmale ondoenlijk.

Alleen in de steden en marktplaatsen, die van 17000— 60000 inwoners

tellen, zou dit anders kunnen zijn, wanneer men althans het slijk en ande-

re vuiligheid, die niet zelden tot de knieën rijkt, buiten rekening laat.

Maar ook daar, vindt men slechts een paar slechte scholen, die nauwelijks

de helft der kinderen, welke in de termen van schoolgaan vallen, bevatten

kunnen. En al werd dit ook anders, dan nog zou er weinig verholpen

zijn, want het schoolpersoneel is van dien aard, dat de leerlingen, onder

zijne leiding, weinig goeds leeren kunnen. Immers het officieel verslag, om-

trent den toestand van het lager onderwijs, in Hongarije, over het jaar

1870, constateert, dat er in het Zempliner Comitaat, 17 onderwijzers werk-

zaam zijn, die zelf niet schrijven kunnen. Onder dergelijke omstandigheden,

zegt het eigenlijk weinig, dat ruim de helft der jeugdige bevolking, van

alle lager onderwijs verstoken blijft.

Waar aldus het volk, op zulk een buitengemeen lagen trap van ontwik-

keling, blijft staan, is het niet vreemd, dat de nijverheid van weinig

beteekenis is. Tot dusver, heeft zich dan ook de Hongaar slechts weinig

daaraan laten gelegen liggen. In landbouw en veeteelt toch, vindt hij vol-

doende middelen van bestaan. En zelfs wat den landbouw aangaat, die

dan toch het hoofdmiddel van bestaan der bevolking is, deze wordt nog op

een vrij gebrekkige wijze beoefend. Zoo b. v. laat de Hongaarsche boer
,

in plaats van zijn koren te dorschen, de graankorrels nog altijd, door zijn

paarden uittrappen. Dat hierbij tal van graankorrels in de halmen ach-

terblijven, of in den grond verloren gaan, behoeft geen betoog.

Doch sedert men begonnen is met de emancipatie der Joden, begint de

industrie er een weinig boven op te komen en hiermede worden onuitput-

telijke bronnen van welvaart, voor het land, geopend.

Dat hierbij de Joden de hoofdpersonen zijn
,

spreekt van zelf. Hun
aantal , hun werkzaamheid en schranderheid, de vastheid, waarmede zij

zich steeds bij elkander aansluiten , en nog veel meer, de vrucht van

het kapitaal, verschaffen hun, in dit land, waar het laatste juist ontbreekt,

een invloed, waarvan zij zich maar al te zeer bewust zijn. Daarbij neemt

hun aantal voortdurend zoo sterk toe , dat de Joden, in de tot het Ear-

pathen-gebied behoorende comitaten , de meerderheid der bevolking uit-

maken. Van 1785-1870 is hun aantal bijna verzevenvoudigd en thans

beloopt dit, in Hongarije, zeker 600000, d. i.
1

/l0 van alle Joden in Europa.

In geen enkele stad van ons werelddeel, is de Joodsche bevolking zoo tal-

rijk, als in Buda-Pesth.

Wat aangaat den invloed, dien zij, op de bevolking uitoefenen, is het onte-

genzeglijk waar, dat zij door de woekerwinsten, die zij nemen, zoowel den edel-

man, als den boer ruineeren. Daar staat echter tegenover, dat zij de eenige be-

middelaars van het maatschappelijk verkeer zijn en tot in de armste en meest
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verwaarloosde gedeelten van het land, de zegeningen des handels verspreiden.

Daarbij zijn zij de dragers van verstandelijke ontwikkeling en vormen het mid-

delpunt van het maatschappelijk leven. Van het laatste kan trouwens, met

uitzondering van Buda-Pestb en enkele andere grootere steden, nauwelijks

sprake zijn. Want overigens bestaat dit, voor den Hongaar, alleen daarin

,

dat bij de herberg bezoekt en daar zijn, uit de een of ander oude courant

gehaalde politiek uitkraamt. En wat hij in dat opzicht presteert, is waarlijk

verbazingwekkend, want hij laat geen enkele gelegenheid voorbij gaan
,

om een redevoering te houden
,

bij voorkeur eene van staatkundigen

aard. Op officieele diners
,

bij de benoeming van staatsambtenaren, kort-

om bij alle gelegenheden , worden een aantal ellenlange redevoeringen

gehouden en daarin wordt niets vergeten ; noch de buitenlandsche staat-

kunde , noch de redding van den Staat , noch de volksontwikkeling , in

een woord niets , dan alleen een paar kleinigheden
, b. v. het feit

,

dat hun scholen geen onderwijzers en hun straten geen plaveisel hebben.

Laat echter , te midden van de gloeiendste redevoering , de vedel van den

een of anderen Zigeuner , een nationaal lied hooren , dan wordt plotseling

de staatkunde , het ' den Staat dreigende gevaar , de volksontwikkeling

en de nijverheid, zonder eenigen omslag , over boord geworpen , en de

politieke tinnegieter
,

zijn waardigheid vergetende , draait in de nationale

dans, als een wervelwind, in de rondte. En is de dans geëindigd en zijn

de laatste tonen der muziek weggestorven , dan tast hij in den buidel

,

en zonder tellen
,
werpt hij den Zigeuner den geheelen inhoud toe, waar-

van hij wellicht , een maand lang, met vrouw en kinderen had moeten

leven.

En die Zigeuner, die — het klinkt bijna als ironie — in het land der

Magyaren , volstrekt niet op den laagsten trap staat , weet het geld even

goed op te potten, als te verdienen. Niet zelden geraakt hij in het bezit

van het schoone huis van den een of anderen kwistigen begunstiger , die

toch niet rust , alvorens diepe ellende en nijpende armoede aan de deur

kloppen , en hem aan het verstand brengen , dat hij een bedelaar ge-

worden is.

Zoo is echter eenmaal het volkskarakter van den Magyar. Van den

diepsten ernst, slaat hij, binnen enkele oogenblikken, tot de dolste vreugde

over , en weinig minder snel, verwisselt hij een benijdenswaardigen wel-

vaart , met de grootste armoede

.

Aan belangrijke plaatsen is Transleithanië niet rijk. De eenige groote

stad is Hongarije's hoofdstad Buda-Pesth , aan den Donau. Zij is ontstaan

uit de vereeniging van twee andere steden, Buda en Pesth. Deze Metropolis,

met een zielental van 280000 , is inderdaad een schitterende stad , waar

de meest verfijnde genietingen eener moderne beschaving , niet te vergeefs

gezocht worden. Wanneer men hare prachtige straten doorloopt , of langs

hare bruggen en sierlijke kaden slentert , zou men het nauwelijks kunnen
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gelooven , dat deze stad , uit een intellectueel oogpunt , een ware oase in

de woestijn vormt. En toch is dit zoo. Het is in werkelijkheid , de urbs

der Romeinen
', de stad en behalve deze , is er geen enkele stad des lands

noemenswaardig. Maar ook in de andere Transleithaansche landen, zijn—
zooals we reeds zeiden — de steden van weinig beteekenis. We vermel-

den dan ook slechts, in Croatië en Slavonië , de hoofdstad Agram (20000

inw.) en de vrijhaven Fiume (14000 inw.) ; deze laatste is de hoofdzetel

van handel en nijverheid, op de Croatische kust. In Zevenburgen, noemen

we Klauseriburg (27000 inw.), Maros-Bdsdrhely (13000 inw.), Herrnann-

stadt (19000 inw.) en Kronstadt (28000 inw.), de belangrijkste handels-

plaats des lands.

Het geheele Oostelijke gedeelte van Europa wordt ingenomen door het

Russische rijk. Deze staat is niet alleen de grootste van Europa , maar

zelfs van de geheele aarde', want behalve het grondgebied, dat zij in ons

werelddeel inneemt , strekt zij zich nog uit , over geheel het Noordelijk

gedeelte van Azië, over een groot deel van Centraal-Azië en het Kaukasus-

gebied.

Wanneer de beambten van het Pruisisch-Russisch grensstation Wirballen,

de bagage hebben gevisiteerd , dan verlaat de reiziger de zaal , met het

zalig bewustzijn , dat hij een rijk betreedt , dat zich over niet minder dan

95 lengtegraden of meer dan 5800 uren uitstrekt ; zoodat hij zijn valies

niet meer ter visitatie behoeft te openen , alvorens een Chineesch tolbe-

ambte , aan de grenzen van het Hemelsche Rijk, zulks mocht verlangen. 1

Inderdaad komt de oppervlakte van het Russische Rijk overeen met die

van de naar ons toegekeerde zijde der maan.

De geheele oppervlakte van Europeesch Rusland bedraagt
,
volgens de

meest nauwkeurige opmetingen, 107628 D. M. Hiervan komen voor

Polen 2312, voor Finland 6728, voor Kaukasië 8128, voor de eilanden

1995, voor de meren en binnenzeeën 2148 en voor de zee van Azow

669 M. Deze opgaven zijn berekend, volgens de administratieve grenzen,

zooals het gouvernement die heeft vastgesteld. Let men op de natuurrijke

1 F. A. Sirelbizki. Die Berechnung der Oberflache des gesammlen russischen Reichs unter der

Regierung Kaiser Alexander II.

Ausland 1874. No. 43. S. 980.

PetenuanD's Geogr. Millh. 1874. S. 231-232.
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1. Een Kussisch reisrijtuig (Telega). — 2. De akademie te St. Petersburg. — 3. Een Donsche kozak. —
4. Een herberg op het platte land (Korback). — 5. Het Kremlin te Moscou.
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grenzen , ten 0. het Ural-gebergte en den Ural , ten Z. de Kaukasus en

de Zwarte Zee , dan komt de oppervlakte van het rijk, in Europa, op

100108 M. , waarvan voor de eilanden 992 en voor de meren 2059 M.

Aziatisch Eusland heeft een oppervlakte van 292555 M. , waarvan

de eilanden 2359 en de Kaspische Zee en het meer Aral 8644 M. in-

nemen. Ook hier veranderen die cijfers , wanneer men op de natuurlijke

grenzen let. Dan toch verkrijgt men, voor de oppervlakte, 300071 M.-

In elk geval, is Aziatisch Rusland bijna driemaal zoo groot als het rijk

in Europa, en te zamen hebben ze een oppervlakte van 400183 M.

Het geheele rijk beslaat bijna V6 van de oppervlakte, van al het

land der aarde, en kan dan ook als de grootste aller staten beschouwd

worden. Wel wil een Engelsch schrijver het doen voorkomen , alsof

het in uitgebreidheid
,

bij het Britsche Rijk ten achter stond , voor

welk laatste, hij een oppervlakte van 417162 M. aangeeft, doch zelfs

aangenomen , dat deze opgave volkomen juist is , dan nog ligt dit in tal

van grootere en kleinere brokstukken, over de geheele aardbol, verspreid

en behooren daartoe verschillende streken , die het Britsch gezag, te nau-

wernood in naam, erkennen.

Hier houden we ons natuurlijk alleen met Europeesch Rusland

bezig , dat het voornaamste bestanddeel van dezen kolossus uitmaakt.

Het Russisch keizerrijk is de eenige absolute monarchie van ons wereld-

deel. De Keizer , die den titel van Czaar voert
,
regeert als alleenheer-

scher, zonder eenig wetgevend lichaam nevens zich. Hij is tegelijkertijd het

wereldlijk en geestelijk hoofd van het rijk. Hem ter zijde, of liever onder hem,

staan vooreerst: het geheime kabinet van den rijksraad, bestaande uit de leden

der keizerlijke familie — de grootvorsten — , die tevens aan het hoofd

van leger en vloot staan ; verder de senaat en de heilige synode. De

laatste is samengesteld uit de hoogwaardigheidsbekleders der Grieksche

kerk.

Het volk heeft derhalve volstrekt geen directen invloed op de regeering

Men zou intusschen zeer dwalen , zoo men meende , dat de Czaar, in wer-

kelijkheid
,

geheel en al naar willekeur kon handelen. Als overal , vindt

ook in Rusland, de volkswil gelegenheid genoeg , zich kenbaar te maken
,

en de Czaar is onbeperkt gebieder
,
op voorwaarde , dat hij niet in tegen-

spraak met den volkswil handelt. Want doet »Vadertje" (Batjuschka) —
dezen naam geeft hem de Russische boer — dit niet , dan leert de ge-

schiedenis , dat men nooit om middelen verlegen was , om weêrspannige

monarchen op zijde te schuiven. Bij de beoordeeling van het Russisch

absolutisme , moet dit niet uit het oog verloren worden.

Den staatkundigen bedoelingen, ten opzichte van het buitenland, staan in

de allereerste plaats het leger en de oorlogsvloot ten dienste. Vooral in

den laatsten tijd, hebben beiden een belangrijke uitbreiding en hervorming

ondergaan.
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Sedert op 1 Januari 1874 , de algemeene dienstplicht is ingevoerd, be-

staat het Eussische leger uit de actieve armee , de reserve , de kozakken,

de vreemde volken en de landweer. De dienstplicht duurt van 20 tot 40

jarigen leeftijd, waarvan 6 jaren bij het staande leger en 9 jaren bij de reserve.

Den overigen tijd, staan de dienstplichtigen bij de landweer, die ook diege-

nen omvat, die vrijgeloot zijn. In vredestijd, is zij niet georganiseerd. Is

echter de reserve van het staande leger niet voldoende, om dit voltallig te

maken , dan kunnen de vier jongste jaren worden opgeroepen. De oudere

jaren komen niet, dan in buitengewone gevallen, onder de wapenen.

De strikte doorvoering van den algemeenen dienstplicht is echter niet

mogelijk. In vredestijd toch, bedraagt het leger 780000 man, en om dit

voltallig te houden
,

zijn jaarlijks slechts 150000 a 200000 recruten noo-

dig ,
terwijl het aantal dienstplichtigen gemiddeld 6 a 700000 man, per

jaar, bedraagt.

Om een geschikt kader voor de reserve te vormen , worden mannen
,

die een zekeren trap van ontwikkeling bereikt hebben, met een veel kor-

ter diensttijd , als vrijwilligers begunstigd.

Het Kussisch veldleger telt 12 garderegementen , 16 regementen grena-

diers en ] 54 linie-regementen. Elke garderegement bestaat uit 4, de overige

uit 3 bataillons. De gezamenlijke infanterie-corpsen zijn 517000 man sterk.

De ruiterij telt ongeveer 50000 man. Hierbij behooren vooreerst de 10

garderegementen , bestaande uit 4 regementen kurassiers , 2 regementen

husaren , 2 regementen uhlanen en 2 regementen dragonders. Verder zijn

er 14 regementen husaren , uhlanen en kozakken en 18 regementen dra-

gonders , elk uit 4 eskadrons bestaande.

De artillerie bestaat uit 18 veld-artillerie-brigaden te voet, met 6 bat-

terijen en 34 cavalerie-batterrjen , waaronder de 7 kozakken-batterijen be-

grepen zijn. In het geheel, telt ze 322 batterijen , met 2508 vuurmonden

en 60000 man.

De pionniers tellen 15 bataillons sappeurs , met ca. 9300 man.

Nog moeten tot de mobiele strijdkrachten gerekend worden 2 veld-inge-

nieursparken , 2 belegering-ingenieursparken en 115 parken veldgeschut.

De Eussische vloot bestaat uit 29 gepantserde en 196 ongepantserde

schepen, met 921 vuurmonden. Het personeel der vloot bestaat uit 1305

officieren, met inbegrip van de 81 admiraals, 513 stuurlieden, 210 artil-

lerie-ingenieurs, 145 marine -ingenieurs, 545 werktuigkundige-, 56 scheeps-

bouwkundige ingenieurs en 24500 matrozen en soldaten.

Van deze bodems behooren er 137 tot de Oostzeevloot, nam. 27 pant-

sersehepen en 140 ongepantserde stoomschepen. Van de laatsten zijn er

40 gewapend en deze hebben, even als de pantserschepen, te zamen 200

kanonnen. De vloot van de Zwarte zee bestaat uit 3 pantserschepen en 30

ongepantserde stoomschepen. De pantserschepen zijn met 4, de andere met

45 vuurmonden gewapend. In de Kaspische zee liggen 20 ongepantserde

stoomschepen, waarvan 9 ongewapend; de overigen voeren te zamen 45

stukken geschut. De Siberische flotille telt 28 bodems, met stoomvermogen,

waarvan er 7, te zamen met 36 vuurmonden gewapend zijn. De Aral-

flotille bestaat uit 6 kleine stoomschepen, met 13 kanonnen gewapend. Ten

slotte liggen in de Witte zee, 3 schepen, met 4 kanonnen.
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Staatkundig is Europeesch Kusland verdeeld in administratieve districten,

die den naam dragen van »gouvernementen" en deze zijn weder onder-

verdeeld in kreitsen. Het aantal dier gouvernementen, die zeer ongelijk in

uitgestrektheid zijn, en veelal de namen der hoofdsteden dragen, bedraagt

68. Meestal worden een tal dier gouvernementen, onder een historischen naam

saamgevat. Zoo omvat Groot-Rusland 19 gouvernementen. Het vormt het

belangrijkste deel van het rijk, namelijk het geheele Noordelijke gedeelte,

met uitzondering van Finland, en strekt zich nagenoeg uit, tot aan de Zuid-

Eussische steppen. In het gebied van den Dnjepr en den Donetz ligt Klein-

Eusland of de Ukraine, met 4 gouvernementen. Ten W. daarvan strekt zich

West-Rusland, met 8 gouvernementen, uit. Drie daarvan vormen te zamen

Wit-Rusland.

Polen maakt, sedert 1868, een integreerend deel van het Russische rijk

uit, en is in 10 gouvernementen verdeeld. De vier gouvernementen Koer-

land, Lijfland, Estland en Ingermannland of St. Petersburg, worden samen-

gevat, onder den naam van Baltische of Oostzee-provinciën. De drie eersten

heeten ook wel, ofschoon ten onrechte, de Duitsche provinciën, en verheu-

gen zich in zekere staatkundige praerogatieven. Nog meer zelfstandigheid

bezitten de 8 gouvernementen van het grootvorstendom Finland. Dit toch

bezit een eigen landsregeering, met een volksvertegenwoordiging en wordt

bestuurd door een vertegenwoordiger van den keizer. Nauwelijks kan het

als een deel van het rijk beschouwd worden. Veeleer vormt het een onaf-

hankelijken staat, met een constitutioneel-monarchale regeeringsvorm. Zelfs

heeft het een afzonderlijke munt en afzonderlijke postzegels. Met Rusland

heeft het eigenlijk niets gemeen, dan zijn vorst.

In het zuid-oostelijk deel van Rusland, treffen we de twee voormalige

czarenrijken Kasan en Astrakan aan, elk met 5 gouvernementen. Hierbij

sluiten zich, langs de kusten der Zwarte zee, de 5 gouvernementen van

Nieuw- of Zuid-Rusland aan.

Kaukasië, in 6 gouvernementen, 3 gebieden en 3 districten verdeeld,

vormt een afzonderlijk stadhouderschap.

Een dergelijke groepeering van landstreken doet reeds een groote ver-

scheidenheid van bevolking vermoeden. En inderdaad is deze, in geen enkel

land der aarde, zoo groot, als in het uitgestrekte Russische rijk, dat binnen

zijne grenzen, meer dan 100 volksstammen en 40 verschillende talen omvat.

Maar ofschoon Ruslands staalkaart van nationaliteiten nog veel bonter is dan

die van Oostenrijk of Turkije, loopt dit veel minder in het oog, omdat de Sla-

ven en inzonderheid de groot-Russen, een overwegende meerderheid uitma-

ken. Daar komt nog bij, dat van de ruim 76000000 menschen, die de be-

volking van het Russische rijk in Europa, uitmaken, meer dan 3
/4 tot de

Grieksch-Katholieke kerk behooren. Over het algemeen kan men zeggen,

dat taal, godsdienst en zeden, het geheele Russische volk tot een groot ge-

heel vereenigen, dat de Groot-, Wit- en Klein-Russische dialecten in zich
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omvat. En bij de ruim 35000000 Groot-Bussen onderling, wordt een één-

heid gevonden, zooals men slechts bij weinige volken aantreft.

Van de vreemde elementen, die bij de Slavische bevolking zijn ingeslopen,

treedt bij de Groot-Bussen, het Finsche op den voorgrond, bij de Wit-Eussen,

het Lithausehe en bij de Klein-Bussen het Tartaarsche. De inmenging van

Tartaarsche elementen is echter, bij den laatstgenoemden stam, van betrek-

kelijk weinig aanbelang. Zij toch hebben, over het algemeen, hun slavisch

karakter vrij zuiver bewaard. 1

In het geheel wonen, in Europeesch-Eusland, 34000000 Groot-Eussen,

14000000 Klein-Eussen en 3500000 Wit-Eussen ; in het geheel dus 51500000

Eussische slaven.

Op grond van de talrijke vreemde elementen, die de Groot-Eussen in

zich hebben opgenomen, hebben sommigen in hen een Pinsch of Mongoolsch,

dus een niet-Arisch volk willen zien, dat met tal van Slavische stammen is

vereenigd geworden en dezen in alles gevolgd heeft. Derhalve zouden ze

geen aanspraak kunnen maken op den naam van »Bus." Veeleer zou

men hen Moscoviten moeten noemen en onder den invloed van staatkun-

dige partijhaat, is deze naam, bij enkele organen van de pers, langzamer-

hand weder in gebruik gekomen.

Veel zuiverder dan deze Moscoviten , zouden de Klein-Eussen of Eu-

thenen , hun nationaliteit bewaard hebben. Zij zouden eigenlijk als de

ware Eussen beschouwd moeten worden.

Al te lang reeds heeft het sprookje , dat de Eussen een Finsche volks-

stam zouden zijn , in Europa de ronde gedaan. De uitvinder, of althans

de ijverigste verbreider daarvan, was F. H. Duchinski , een om staatkun-

dige redenen veroordeelde, die uit Kiew ontvlucht was. In Duitschland

werd die dwaasheid achtereenvolgens verkondigd door Godfried Kinkel en

Karl Blind en ook William Pierson toont zich niet ongeneigd, ze voor waar-

heid aan te nemen. 2 In Frankrijk zijn mannen van naam, als Henri

Martin, Biquesnel
,
Guigmont en de Belgische hoogleeraar E. de Laveleye

in dezelfde dwaling vervallen. Dat Poolsche schrijvers steeds ijverig in

de weêr waren , om de Eussen , als buiten den Slavischen stam staande,

te doen beschouwen, behoeft te nauwernood vermeld.

- Nog daargelaten echter , dat de meeste Eussen , in hun voorkomen

,

slechts weinig van Polen en Duitschers verschillen
,

zijn bovendien de

Eussische en Poolsche talen zoo nauw aan elkander verwant, dat het niet

anders kan , ol beide volken moeten een gemeenschappelijken oorsprong

hebben. Want de bewering , dat de Eussen eerst later een Slavisch dia-

lect zouden hebben aangenomen , mist eiken redelijken grond.

Dat er bij de Eussen, ook Finsch bloed door de aderen vloeit, is niet

te ontkennen. Doch welk volk in Europa, heeft zijn Arischen afkomst

zuiver bewaard ? Bovendien , dat is hier de kwestie niet , en heeft met de

absurde bewering van Duchinski niet te maken.

't Krachtigst is deze wederlegd geworden , door een Klein-Rus ,
Prof.

Kostomarow , die in kennis
,

scherpzinnigheid en onpartijdigheid , ver

boven Duchinski staat. Genoemde geleerde toont aan ,
dat er tusschen

i Pelermann's Geograph. Milth. 1877. S. 5.

3 W. Pierson. Aus Russlands Vergangeuheit. Leipzig 1870: 8o.
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de Groot- en Klein-Eussen, wel degelijk verschil bestaat , maar tevens, dat

beide volken loten van denzelfden stam zijn.

In Frankrijk, heeft de beroemde Louis Leger aan dat sprookje een einde

gemaakt , en de navorschingen , die gedurende de laatste jaren
,
op het

gebied van volkslitteratuur , in het werk zijn gesteld , hebben het boven

allen twijfel verheven , dat de Groot-Bussen verwant zijn aan de overige

Arische volken , inzonderheid aan de Slaven 1
.

Vooral Eobert Kösler heeft deze kwestie, met groote nauwgezetheid, on-

derzocht. »Over het algemeen", zegt hij, »neemt het Slavische element,

in de Russische bevolking, bestendig in kracht toe, van het N. naar het Z.

en van het O. naar het W. 't Spreekt dan ook wel van zelve , dat in

de Noordelijke en Oostelijke streken , de vermenging met vreemde
,
groo-

tendeels Toeranische elementen , 't sterkst is geweest. Nauwkeurige on-

derzoekingen, van gouvernement tot gouvernement , zooals die, voor het

vellen -van een volkomen juist oordeel onontbeerlijk zouden zijn
,

zijn tot

dusver niet ingesteld. Maar in weerwil van alle pogingen van die des-

kundigen , die bij de beschrijving der ethnische toestanden , hun pen door

nationale haat laten besturen en die de Klein-Eussen , »de echte Slaven

"

en de Groot-Eussen »de Aziaten", zoo schril mogelijk tegenover elkander

trachten te stellen ; in weerwil van al die pogingen , is het overtuigend

bewezen , dat het onderscheid , tusschen beide stammen , niet grooter is

,

dan dat tusschen Zwaben en Pruisen.

In de Oostelijke deelen van Duitschland , vloeit menigen droppel Sla-

visch bloed , door de aderen der bevolking ; toch heeft het Duitsche ele-

ment de overhand behouden. Evenzoo is het in Eusland , waar zeker Fin-

sche elementen in de bevolking zijn opgenomen , maar waar desniettemin

het Slavisch bloed volkomen gezegevierd heeft."
2

Ook uit een taalkundig oogpunt, is het verschil tusschen Groot- en

Klein-Eussen niet groot.

»Het Eussisch", zegt een vertrouwbaar deskundige, »kan verdeeld wor-

den in twee groote tongvallen, den Groot-Eussischen en den Klein-Eus-

sischen. De eerste wordt gesproken door de Groot-Eussen , de Donsche

en andere kozakken, van Groot-Eussischen oorsprong en door de West-

Eussen, in de Poolsche provinciën; de tweede door de Klein-Eussen , niet

alleen in het voormalig Klein-Eusland \ maar ook in Podolië en de Poolsche

Ukraine
, de 'kozakken aan de Zwarte zee en alle overige kozakken van

Klein-Eussischen afkomst. Maar deze beide dialecten wijken onderling

minder af, dan b. v. het Hoogduitsch en Nederduitsch

.

»De eenheid, ja eenvormigheid van het Eussische volk," aldus vervolgt

hij, »wordt machtig in de hand gewerkt, door de uitgestrekte, eentoonige

vlakten
,

op welk geen enkel deel zich van het geheel kan afzonderen.

Alles , menschen en planten, dieren en bodem , wind en weêr draagt één

zelfde uniform."

1 W. R.S. Ralslon. Russian Folk Tales. London. 1873. 80.

Alfred Rambaud. La Russie épique. Eludes sur les chansons héroïques de la Russie. Paris

1876. 80.

Verder verwijzen -we naar de werken van Afanasiew, Khudiakow en Rudschenko.

2 R. Rösler. Ueberden Zeitpunkt der Slavischen Ansiedlung an der unleren Donau. Wien.

1873. 80. S. 52.
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Toch kunnen we , zooals uit het bovengezegde volgt , de Eussen tot

drie groote familiën brengen: de Wit-Eussen , in bet N., de KLein-

Eussen, in het Z. en Z. W. en de Groot-Bussen, in de overige provinciën

van Europeesch Eusland. Van die drie familiën, speelt de laatstgenoemde

de grootste rol. Daarom willen we haar het eerst beschouwen.

De Muschik , de man uit de volksklasse , is in den regel , een vrien-

delijk
,
argeloos wezen

,
geheel ongeletterd, in de hoogste mate bijgeloovig

en devoot. Van geslacht tot geslacht, vormde zijn kerk het bolwerk tegen

vreemde overheersching en was zijn toevlucht in nood. Vandaar , dat hij

haar een dankbare liefde toedraagt , zooals geen enkel andere natie, voor

hare kerk, koestert. Aan de andere zijde, heeft het heidendom, dat duizend

jaar geleden
,

nog in het geheele rijk , heerschte , tal van sporen

achtergelaten. Het heeft, op de godsdienstige denkbeelden, een krachtigen

invloed behouden, zoo zelfs, dat het dikwijls moeilijk is, de juiste grenzen,

tusschen Christendom en Heidendom, aan te wijzen.

En even moeilijk , als het is , die grens aan te wijzen , even moeilijk

is het, de goede eigenschappen van den Muschik, van de verkeerde te

onderscheiden ; te bepalen , waar zijn geduldige lijdzaamheid eindigt , om

plaats te maken, voor domme eigenzinnigheid , waar de grens is tusschen

zijn beminnelijke vroolijkheid en zijn walgelijke buitensporigheden.

Gedurende zijn geheele leven, blijft hem een zekeren kinderlijken zin

bij. Door een kleinigheid, tot vreugde en slechts zelden, tot ernstig

nadenken gestemd , slentert hij luchthartig zijn graf te gemoet. Eeine

,

verhevene gedachten komen bij hem niet op en gevoel van eigenwaarde of

zucht naar vrijheid kent hij niet. Ja 't is voor zijn geluk zelfs een ver-

eischte , dat hij geleid worde, door een vriendelijke , doch vaste hand.

Voelt hij niet den een of anderen stevigen teugel , dan is hij niet in zijn

normalen toestand.

Dit karakter vertoont de Muschik zoowel in de steden , als te platten

lande ; doch de invloed der steden , heeft op hem bovendien eene zeer

noodlottige uitwerking. Zijn geneigdheid tot het misbruik van bedwel-

mende dranken en zijn weinige nauwgezetheid, op het punt van het mijn

en dijn , komen in de steden, veel gemakkelijker tot uiting. Toch zinkt

hij zelden zoo diep, als zijns gelijke in andere landen.

Wat aangaat de Eussen , uit den beschaafden stand , deze worden be-

schreven als vatbaar voor een hooge intellectueele ontwikkeling ;
daarbij

echter als grillig, in de hoogste mate en als geneigd tot verkwisting. Aan

de eene zijde bedachtzaam en verstandig, werkzaam en energiek, is de Eus, aan

de andere zijde, besluiteloos, weifelend en koppig; kortom, een mengsel van

goede en slechte eigenschappen. Alles offert hij aan het oogenblik op

,

en een oogenblikkelijk genot of verpoozing schijnt hem nooit te duur be-

taald. Zijn leerzaamheid openbaart zich bij het aanleeren van vreemde

talen
,

waarbij hij een opmerkelijke gemakkelijkheid bewijst. Toch kan

deze bezwaarlijk oj)wegen tegen zijn gebrek aan degelijkheid. 1

Men mag evenwel met grond de hoop koesteren, dat de afschaffing der

lijfeigenschap, ook op de hoogere standen der maatschappij
,

gunstig

X Ouo Whal. The [.and of the Czar. London. 1875. 80.
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werken zal. 't Kan bijna niet anders, of de daardoor te eenenmale gewij-

zigde, maatschappelijke toestanden moeten, ook hier, het gebrek aan enei'gie

uitdooven en een krachtige werkzaamheid in het leven roepen. Hiervan

trouwens hangt, voor het grootste gedeelte, Ruslands toekomst af.

Het tafereel, dat Wahl, aan wien we het bovenstaande, in hoofdzaak

ontleenen, van de Wit russen ophangt, is in meerdere of mindere mate,

somber. Arm, tot broodsgebrek toe, en de zegeningen der beschaving bijna

niet deelachtig, kenmerken deze bewoners der Noordelijke provinciën zich

door goedhartigheid en onergdenkendheid.

Zij missen én den krachtigen lichaamsbouw, én de talrijke gezinnen, én

de patriarchale gewoonten der Groot-Russen. Van den invloed van de Poolsch-

Lithausche vorsten, die zoo lang over Rusland regeerden, is niets meer te

bespeuren.

Veel hooger staan de Klein-Russen, hun naburen en voormalige onder-

danen. Zij zijn in werkelijkheid, de meer begaafde bewoners van Rusland.

Muziek en zang beoefenend en voor natuurschoon , in de hoogste mate
,

ontvankelijk, vormen zij, in de Russische samenleving, in meerdere of min-

dere mate , het romantische element, dat men, in het Noordelijk deel van

Rusland, te vergeefs zoekt. Hiertoe dragen trouwens de omstandigheden

het hare bij. Want te midden van de barre koude dier streken , vindt

het schoonheidsgevoel slechts weinig gelegenheid zich te ontwikkelen en

waar alle krachten moeten worden aangewend, in den strijd om het be-

staan, daar is er weinig kans, dat meer edele, verheven gevoelens in het hart

zullen ontstaan. Niet dat de bewoners dier Noordelijke streken zoo bui-

tengewoon ruw zijn, maar veel meer zijn hun intellectueele vermogens, in

dien zwaren strijd, verstompt geworden.

Nog wonen in Rusland, enkele andere volken van den Slavischen stam,

zooals Polen, Serben, Bulgaren en eenige duizenden Tschechen, de laatsten

hoofdzakelijk in Eaukasië. Onder dezen zijn de Polen van het meeste ge-

wicht. Hun aantal bedraagt 4790000, waarvan 3900000, in de tien

gouvernementen van het voormalig koninkrijk Polen leven. Zij vormen

6.76 °/0 der geheele Russische bevolking en zijn wegens hun dapperheid

en strijdlust, sinds eeuwen her beroemd.

De ontwikkelde en arbeidzame Serben zijn slechts door 8000 zielen, die

de zuidelijke grensdistricten bewonen, vertegenwoordigd. De Bulgaren

daarentegen, bijna 100000 zielen sterk, vormen groote koloniën in Bes-

arabië, Taurie en het gouvernement Cherson.

In de Oostzee-provinciën, bestaan zeer belangwekkende volksstammen.

Hier treffen Lithauers en Letten, met Finsche of Tschudische elemen-

ten samen.

De Letten en Lithauers, de zuidelijke buren der Finnen, met wie we

later kennis zullen maken, vormen tegenwoordig de kern der bevolking

in Lijfland, voor zoover dit niet door Tschudische Esthen is bezet, in

Koerland , in het gouvernement Kowno, het Noord-Westelijk deel van

Wilna en het Noordelijk deel van Augustowo, tot Grodno toe.

De Lithauers zijn, voor het meerendeel, Roomsen-Katholiek ; hun hoofd-

middel van bestaan is de landbouw, jterwijl de veeteelt slechts een onder-
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geschikte plaats inneemt. Hun zielental bedraagt 811051, waarbij nog
623700 Schmuden of Samogitiërs komen , dat zijn Lithauers

, die het

Westelijk deel van het gouvernement Kowno en het Noordelijk deel van
het gouvernement Suwalki bewonen.

De Letten zijn een goedhartig volk. Hun aantal bedraagt 1047929,
waarvan ca. 50000 tot de Grieksch-Katholieke kerk zijn overgegaan, ter-

wijl de overigen Lutherschen zijn. In hunne talrijke volksscholen, worden

allen voldoende in het lezen, veelal ook in het schrijven geoefend. In

weerwil echter van dien betrekkelijk hoogen trap van ontwikkeling, zijn zij

nog in hooge mate bijgeloovig.

De stamverwantschap der Lithauers en Letten met de Slaven blijkt uit

de gelijkheid in volkskarakter en in zeden. Vele deskundigen beweren

zelfs, dat de Lithauers en Slaven oorspronkelijk een en denzelfden stam

vormden en dat de eersten, alleen door de vermenging met Gothen en

Tschuden, in meerdere of mindere mate, van de Slaven vervreemd zijn.

En inderdaad, de resultaten van linguïstische onderzoekingen stemmen hier-

mede overeen. Eeeds Rask en Wilhelm von Humboldt , Schafarik en Slei-

cher erkenden de innige verwantschap tusschen Lithauers en Slaven
,

en waren zij meer met de Slavische talen bekend geweest, dan zouden

zij die verwantschap nog sterker gevonden hebben. Sedert wordt het Li-

thausch algemeen beschouwd, als een Slavische taal en Max Müller rang-

schikt haar onder de Slavische dialecten I
,

terwijl Friedrich Müller het

Lettisch zelfs beschouwt als de taal van de Slavische bewoners van Lijfland

en Koerland 2
. De Lettische en Litthausche talen behooren beiden tot

dezelfde familie ; de eerste is alleen wat jonger. Eeeds twintig jaren ge-

leden, beweerde Schleicher, dat zij tot elkander, in dezelfde betrekking ston-

den, als het Italiaansch tot het Latijn
3

. Thans zou hij waarschijnlijk

een nog nauwere graad van verwantschap tusschen haar opmerken. Einde-

lijk noemt Grewingk het Lettisch een jonger dialect van het Litthausch 4
.

Het is hier de plaats, om te wijzen, op het onjuiste der benaming »Duit-

sche Oostzee-provinciën." Wel vindt men, in het Lettisch gebied, hier en daar

landstreken , waar Duitsch gesproken wordt, waaronder vooral genoemd

moeten worden : Riga, Windau, Libau en Dünaburg, ja zelfs tot in Fin-

land, b. v. in Dorpat, Reval en, hier en daar, langs de kust van Esthland,

strekt zich de Duitsche taal uit ; doch het aantal dier Baltische Duitschers

bedraagt nog geen 200000, waar tegenover, in de drie provinciën Esthland, Lijf-

land en Koerland, 1600000 niet-Duitschers staan. Het Duitsch wordt dus

slechts gesproken door 12% der bevolking, den adel en de burgerstand.

De boeren spreken Lettisch of Esthnisch en nadat de Duitschers, meer dan

zeven eeuwen lang, hun invloed hebben doen gelden, staan de oorspron-

kelijke Baltische volken nog even ver van hen af, als de Hindoes van de

Britten, in Indië. En hoe meer men naar het W. gaat, des te meer schijnen

de Letten hun nationaal karakter onvervalscht te hebben bewaard.

Het huiselijk leven der Esthen wijst op een streng patriarchale :inrich-

ting. Over het algemeen, zien de boerenwoningen er veel huiselijker, rei-

1 Max Müller. Lectures on the science of language. London. 1864. 80. 1 8d. S. 411.

2 Friedr. Müller. Novarareise. Ethaographie S. 203. 204.

3 Schleicher. Die Sprachen Europa's. Bonn. 1850. 80. S. 192.

4 C. Grewingk. Ueber heidnische GrSber Russisch-Lithauens. Dorpat 1870. 80. S. 53.
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ner en ordelijker uit, dan b. v. die in Oost- en West-Pruisen of in Meck-

lenburg. Onder de boeren, bestaat een soort van aristocratie, die streng

gehandhaafd en gewillig erkend wordt. Wat kleeding aangaat, valt echter

het verschil in stand, meer in het oog bij de mannen, dan bij de vrouwen.

Tusschen Esthen en Letten bestaat weinig overeenstemming. Ook de Let

is stijf en aan zijn aloude zeden gehecht, maar toch niet zoo zwaar op de

hand, als de eerstgenoemden. Zelfs toonen zij niet zelden een zeer geluk-

kigen, natuurlijken aanleg te bezitten. In een punt, komen beide stam-

men overeen, nam. in hun haat, jegens hun Duitsche meesters. Er zijn zelfs

Lettische districten, waar, nog heden ten dage, de naam, »Wahzesch" — Duil-

scher — als scheldwoord gebezigd wordt.

Ten slotte zij nog opgemerkt, ten opzichte van de zoogenaamde »half-

Duitschers" der Oostzee-provinciën, dat dit niet altijd gegermaniseerde in-

boorlingen zijn, maar meestal Duitschers, die hun nationaal karakter ver-

loren hebben. 1

Alvorens over te gaan tot de beschrijving der Pinsche volken, zij hier

nog opgemerkt, dat er, buiten de Oostzee-provinciën, nog tal van Duit-

sche koloniën, in Eusland, gevonden worden. Vooral komen zij voor in

het Z., tot in de Krim en ITaukasië toe. En die kolonisten hebben niet

alleen hun taal en zeden bewaard, maar zelfs de kleederdracht heeft, se-

dert den tijd, dat die koloniën gesticht werden, geen verandering onder-

gaan. Ook de plaatsnamen zijn meestal aan het moederland ontleend.

Worms, Spiers, Landau, Heidelberg en dergelijke namen, vindt men hier

terug. Hun aantal kan geschat worden, op ongeveer 800000 zielen. Met

groote voorliefde , hebben zij zich bij de een of andere secte aangesloten.

Vooral de vreedzame secte der Mennoniten telt onder hen, veel aanhan-

gers, terwijl de Hernhutters de kolonie Sarepta, aan de Wolga, in het

gouvernement Saratow, hebben gesticht.

Een ander Germaansch volk, dat ook in Eusland vertegenwoordigd is,

zijn de Zweden. Zij wonen vooral langs de Zuidkust van Finland, ten ge-

tale van 264000. Met uitzondering van de talrijke ambtenaren en geleer-

den, houden zij zich, in den regel, met landbouw en scheepvaart bezig. Zij

zijn, zonder uitzondering, protestant. In het grootvorstendom Pinland, vor-

men zij de heerschende klasse, en in zooverre, kan men dit een Zweedsch

gebied noemen, met het zelfde recht, als waarmede men de Oostzeeprovin-

ciën Duitsch noemt. Zelfs is, in Finland, het Zweedsch de officieele taal

en in den Finschen landdag, te Helsingfors, worden dan ook de beraad-

slagingen, in die taal gevoerd. Maar het gros der bevolking van Finland,

wordt gevormd door de Finnen, die ten getale van ca . 1550000, eveneens

het Luthersch Protestantisme belijden.

Met het oog op de eigenaardige stelling, die het Grootvorstendom Fin-

land, in het Eussische rijk inneemt, mogen hier, omtrent de maatschap-

pelijke toestanden aldaar, nog eenige mededeelingen volgen.

De handel van Finland is niet onbeduidend. In de Middeleeuwen, was

A.bo, de oude hoofdstad van het land, tevens het middelpunt, uit een commer-

cieel oogpunt. Zweedsche en Duitsche handelaars bezochten, in menigte,

1 Aurelio Buddeus. Die Baltische Urvölker im Verhaltnisz zu den Deutscben und Russen. In-

ternationale Revue. 1 Bd. S 46—56, 232—242.
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de beroemde Henriksmis. In de nieuwere tijden, sedert de Kussen zich

yan die streken meester maakten, heeft zich de handel, meer naar het O.

verplaatst, naar Helsingfors en Bijburg.

De nijverheid zetelt inzonderheid te Fammerfors, een stadje, dat de

Finnen »het Finsch Manchester" noemen. Hier vindt men katoen-
,

pa-

pier- en werktuigenfabrieken. De omtrek van dit plaatsje munt niet al-

leen uit door natuurschoon, maar ook door meerdere vruchtbaarheid. Hier

werd dan ook, voor weinige jaren, de eerste spoorweg van Finland aan-

gelegd. Later is daaraan toegevoegd de lijn van Petersburg naar Bijburg,

die Finland dus met eigenlijk Eusland, in verbinding brengt.

De uitvoerhandel wordt hoofdzakelijk gedreven in hout, planken en teer.

Deze is van zooveel belang, dat langs de kust, in tegenstelling van het

binnenland, een zekere mate van welvaart heerscht. Jammer genoeg, heeft

deze bitter geleden, door een reeks van misgewassen, waarvan de verschrik-

kelijke hongersnood, in den winter van 1865 op 1866, het gevolg was.

Door de betrekkelijk hooge vlucht , die de handel nam , heeft Finland

zich laten verleiden, tot een reorganisatie der munt, een maatregel, die veel

verwarring gesticht en menigeen groote schade berokkend heeft. Finland

heeft, geheel en al, het Fransche muntstelsel overgenomen. Een Finsche

Mark (markkaa) komt, in waarde, overeen met een franc en bevat, even-

als deze, honderd eenheden (pennia).

Het is boven allen twijfel verheven, dat de Finsche volken zich vroe-

ger veel meer Zuidwaarts uitstrekten, dan tegenwoordig. Het opdringen

van Germaansche en Slavische stammen heeft hen gedwongen, zich tevre-

den te stellen, met de ongastvrije woonplaatsen, aan Europa's Noordelijke

kusten. Voor dien tijd, schijnen zij zich zelfs tot aan den rechteroever van

den Weichsel te hebben uitgestrekt. 1

Dat terugschuiven der Finnen, door de Letten — want zij waren de

eerste indringers — g'mg natuurlijk slechts langzaam voort. Nog ten tijde

van de eerste aankomst der Duitschers, dus op een tijdstip, dat nog niet

ver achter ons ligt, werd Lijfland bewoond door een grooten, krijgshaftigen,

Finschen volksstam. Sedert is hun taal in Lijfland uitgestorven ; slechts

in Koerland, heeft zij stand gehouden, in de door bosschen geïsoleerde kust-

streek, en ook hier, heeft ze tal van Lettische elementen in zich opgenomen.

De Finnen, die in onderscheiden stammen verdeeld, de geheele Noorde-

lijke kust van Eusland, tusschen de Oostzee en het Uralisch gebergte be-

wonen, behooren tot het Mongoolsche ras en, volgens Friedrich Müller, tot

de onderafdeeling der Ural-Altaïsche volken. Men verdeelt den Finschen

stam in vier familiën. De eerste is de TJgrische; zij omvat de Ugrische

Ostiaken, de Wogulen en de Magyaren. Tot de tweede, de Bulgaarsche familie,

behooren de Tscheremissen en Mordvinen. Ook de Tschuwaschen moeten,

volgens hunne afstamming, hiertoe worden gebracht, ofschoon zij, naar taal

en zeden, tot de Tataren behooren. De derde is de Permische, met de

Permiërs, Syrjanen en Wotjaken. De vierde eindelijk is de Finsche familie,

in engeren zin. Zij bestaat uit de Europeesche Finnen, die zich zelve Suomi,

Suomaleinen, meervoud Suomalaiset noemen, de Esthen, Lijflanders en

1 Aug. Friedr. Pon. Die Lugleichheil menschlicher Racen.- Lemgo und Delmold. 1856. 8S. XXX-
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Lappen. Nog behooren hiertoe waarschijnlijk de Baschkiren, Meschtscherjaken

en Teptjaken, die echter, in den loop der tijden, hun Finsch volkskarakter,

voor het Tataarsche, verloochend hebben.

De meeste dier stammen, oorspronkelijk nomaden— jagers en visschers —
zijn, door den invloed van meer beschaafde volken, reeds vroegtijdig, aan

dien primitieven toestand ontwassen, en hebben, als veehouders of land-

bouwers, vaste woonplaatsen aangenomen. Slechts de Ostiaken en Lappen,

zijn, door de natuurlijke gesteldheid van hun land, gedwongen geworden,

hun nomadenleven voort te zetten. Echter hebben deze stammen een groot

voordeel boven de overigen, dit namelijk, dat sommige volken, die er toe

behooren, het Christendom hebben aangenomen, waardoor ook de Westersche

beschaving toegang verkregen heeft.

Overigens zijn de Finnen zoolang met andere rassen in aanraking ge-

weest, dat ook hun volkskarakter langzamerhand zijn zuiverheid verloren

heeft. Tijdens de volksverhuizing, vermengden zij zich, zoowel ten O. als

ten W. van den Ural, met Turken. Andere Finnen, van oudsher in Europa

woonachtig, vermengden zich met Germaansche en Slavische stammen en

eindelijk namen zij ook nog elementen, uit Noord-Siberië, in zich op.

De Finnen zijn meestal klein van gestalte, doch krachtig gebouwd. Hun

hoofd is bijna rond, het voorhoofd laag en sterk gebogen ; het gelaat is

plat en als bij alle Mongolen, steken de wangbeenderen vooruit. Zij hebben

meestal grijze oogen, de ooghoek is niet recht, de neus kort en stomp, de

lippen dik en vooruitstekend. Meestal hebben zij zeer weinig baard en een

bruinachtige huidskleur, met zwart, bruin, rood of blond haar. Aan eer-

lijkheid en gastvrijheid, trouw en standvastigheid en een sterke liefde voor

vrijheid en onafhankelijkheid, paren zij koppigheid, traagheid, onreinheid,

wraakzucht en wreedheid 1
.

Tot de Mongoolsche stammen, die in Rusland wonen, behooren de Eal-

mukken, ten getale van ongeveer 100000 zielen, in de gouvernementen

Astrakan, Stawropol en de steppen der Donsche kozakken gevestigd. Een

andere stam woont in Siberië, in de gouvernementen Tomsk en Jenisseïsk.

De Ealmukken beljjden het Lamaïsche. Slechts zeer enkelen nemen het

Christendom aan en het Eussische gouvernement legt de godsdienstige be-

grippen dier zoo rustige onderdanen, geen hinderpalen in den weg. Hun
geestelijken, allen kloosterbroeders, zijn de bezitters van kunsten en weten-

schappen , ook de beoefenaars der geneeskunde. Overigens geven de Eal-

mukken blijken van een flinken, verstandelijken aanleg.

Langs den Wolga, in de omstreken van Easan, wonen Tataren, een eerlijk,

trouw, vooruitstrevend volk, dat den Islam belijdt ; de meesten hunner

kunnen lezen, schrijven en rekenen en hun jongelingen zijn zeer gezocht

door kooplieden en handwerkslieden. Ook in de Erim wonen Tataren

;

hier vormen zij zelfs eenigermate het overwegend element, zoodat zij het

land een eigenaardigen, Oosterschen stempel geven. De Tataren, die langs

de kusten wonen, zijn kloeke, schoone menschen, met een zeer schrander

uiterlijk. Hun oude hoofdstad, Baktschiseroi, heeft een geheel Oostersch

1 O. Hjelt. Ueber die Finnen und ihren Character. Verhandl. der Berl. Gesellsch. für Anthrop.

1872. S. 89.

Mehwald. Zur Kennzeichnung der Finnen im hohen N. Globus. XXI Bd. S. 328,
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voorkomen. Van de Samojeden, eveneens een Mongoolschen volksstam, die

in de toendra's van het N. rondzwerft, valt weinig goeds te zeggen. Voor

het meerendeel, zijn zij geheel onbeschaafde barbaren. Ofschoon velen hunner,

in naam, tot de Grieksche kerk behooren, zijn toch de meesten nog heide-

nen- Zij aanbidden gesneden afgodsbeelden, van den meest primitieven vorm

en hebben een sterke neiging tot fetichisme

Onder de overige elementen der Russische bevolking, die evenwel van

minder aanbelang zijn , dan de reeds genoemde, vermelden we nog de

Grieken, Eoemeniërs, Armeniërs en Zigeuners, die vooral in de Krim voor-

komen, en ten slotte, de in geheel Oostelijk Europa, talrijk voorkomende

Joden. Onder de laatsten, moeten afzonderlijk genoemd worden, de Karaïm-

Joden, in de Krim.

In het bovenstaande, kon slechts gewezen worden op de allerbelangrijkste

elementen der bevolking van O.-Europa, een gebied, dat bijna even groot

is, als alle andere landen van het werelddeel te zamen. Evenzeer kunnen

we, omtrent de maatschappelijke toestanden in Eusland, niet te uitvoerig

zijn. Vooral karakteristiek is de plotselinge overgang, die men bij het over-

schrijden der Eussische grenzen waarneemt.

«Nergens", aldus spreekt F. Sarend, »heb ik zoo plotseling ontwaard,

dat ik mij op het gebied van een andere natie bevond. Elders toch vindt

men overgangen in taal, zeden en volksdrachten, in de bouworde der woon-

huizen, enz. Met Eusland is dat geheel anders ! Behalve taal en kleeder-

drachten en een verschillende munt, zijn er, naarmate men dieper in Eus-

land doordringt, nog duizenderlei andere dingen, die ons herinneren, dat

we ons in een vreemd land bevinden.

't Allereerst valt den nieuw aangekomene, de eigenaardige bouworde en •

kleur der kerken en der daken op. Het is, alsof een vreemde, bijna Oos-

tersche lucht hem tegenwaait. De lievelingskleur der daken van kerken en

grootére gebouwen is helder blauw, groen of goudgeel, of wel blauw, met

zilveren sterren. De Eussische kerken echter zien er uit, als kleine cita-

dellen. Met uitzondering van eenige weinigen, die door Peter den Groote,

naar het model van Nederlandsche kerken zijn gebouwd, hebben zij, in

den regel, den kruisvorm.

Op het platte land, zijn de huizen van het welgestelde deel der bevolking,

gewoonlijk in den Zwitserschen stijl gebouwd en eveneens voorzien van

groene of blauwe daken. Ook vindt men er roode , niet van tegels, maar

van roodgekleurd zink. Die landhuizen dragen den naam van sdaischen".

De boer (Muschik) en daglooner bewonen kleine hutten, met stroodaken en

den opmerkzamen beschouwer valt het terstond op, dat geen dier hutten

schoorsteenen heeft. Dat zijn dingen, die de Eussische boer niet kent.

1 Edward Rae. The land of' the North Wind ; or Travels among the Lapplanders and the

Samoijedes. London. 1875. 8o.
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Liever laat hij , zelfs midden in den winter, de dikke rookwolken van zijn

haard, door de wijd openstaande deur wegtrekken. Zoolang zet de vrouw

de naakte kinderen buiten, om hen voor stikken te behoeden. Is de rook

zoo wat half weggetrokken, dan wordt de deur weêr gesloten. Natuurlijk

blijft er dan nog genoeg over, om schadelijk op de oogen te werken.

Blindheid is, onder hen, dan ook aan de orde van den dag. Ze schijnen

zich echter, in die atmosfeer, te huis te gevoelen ; en wat meer zegt,

hun vaders deden immers desgelijks. Dat die wonderlijke manier van sto-

ken niet zonder gevaar is, dat ondervinden de assurantie-maatschappijen, en

deze dringen dan ook , telkens weder , op een eenigszins beschaafder

manier van verwarming, op het bouwen van schoorsteenen, aan. 't Baat

echter weinig. ï>'t Is zoo al zoo lang goed gegaan,'' denkt de Muschik,

»het zal 't nog wel langer houden. Onze vaderen hebben op die wijze hun

eind gehaald
;
wij zullen trachten, het ook te doen." 1

Nu we toch over de landelijke bevolking spreken, moeten we hier tevens

melding maken van de gemeentelijke inrichting, die in groote trekken aan

de Zuid-Slavische Zodruga herinnert.

Zooals bekend is, heeft Graaf Cavour de uitspraak gedaan, dat de

Russische dorpsgemeente, Mir genaamd, een instelling is, die
,
voorbestemd

is, om de rondte door de wereld te doen. Daar staat tegenover het on-

gunstig oordeel van staathuishoudkundigen, die haar veroordeelen, als be-

lemmerend voor de maatschappelijke ontwikkeling en voor de individueele

vrijheid.

Het Eussisch woord Mir beteekent »de wereld", en in zooverre is het

volkomen juist, als de dorpsgemeente, inderdaad een wereld, op zich zelve

is. De verouderde meening, dat het een bepaald Slavische instelling is, is

voor goed en voldoende wederlegd.

De plaatselijke administratie is zeer eenvoudig. In den regel heeft de

gemeente een enkel ambtenaar, die den titel draagt van Sarosten (oudste)

en door de gemeentenaren is verkozen. In het besturen der gemeente-

aangelegenheden, staat hem een gemeenteraad ter zijde. In zooverre, be-

stuurt dus de gemeente zich zelve. In andere opzichten echter, onderscheidt

zij zich belangrijk van dergelijke instellingen, in West-Europa. Feitelijk en

wettelijk, is zij in het bezit van den gezamenlijken gemeentegrond en beschikt

daarover, naar welgevallen. Tevens zijn de gezamenlijke gemeenteleden solidair

aansprakelijk voor de algemeene en individueele belastingen. De gemeen-

tegrond bestaat uit den grond, waarop' het dorp staat, met de naaste om-

geving en verder uit bouw- en weilanden. Elk gezin ontvangt een hou-

ten huis, met omliggenden moestuin, dikwijls bovendien een stuk grond,

om hennip te bouwen. Huis en tuin zijn erfelijk 'eigendom, echter met dien

verstande, dat zij niet door erfenis kunnen overgaan, in handen van ie-

mand, die tot een andere gemeente behoort. Van de bouw- en weilanden

echter heeft de bevolking slechts het vruchtgebruik en het aandeel, dat

elk gezin daarvan bekomt, hangt af van het aantal zijner mannelijke leden.

Daarvoor komen echter alleen die gemeenteleden in aanmerking, die den hoof-

delijken omslag betalen. 2

1 Frankfurter Zeituog. 6 September. 1871.

2 D. Mackensie Wallace. Russia. London. 1877. 8o. 1 Bd. S. 178—209.
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Volgens Hepworth Dixon zijn deze Mirs, al schijnen zij dan ook zich

zelve te besturen, echte tooneelen der slavernij. Slechts als lid derMir, kan

de boer in zijn levensonderhoud voorzien. Wordt hij daar buiten gesloten,

dan staat hij als een paria, verlaten en hulpeloos. En over de individuen,

oefent de gemeente een streng toezicht uit en op zich zelve, zijn weder

de huisvader en de priester kleine tirannetjes. Al is de knoet ook bij de

wet verboden, naar oud aartsvaderlijke zeden, wordt er nog lustig mede

rondgesprongen en de Muschik buigt, in deemoedige onderwerping, het hoofd,

voor haar krachtige argumenten, ja zelfs in die levensomstandigheden,

waarin, bij de minst beschaafde volken, een zekere mate van persoonlijke

vrijheid wordt geëerbiedigd, mist de Muschik deze te eenenmale. De pa-

triarch of de priester en de koppelaarster bepalen te zamen een huwelijk,

zonder dat de belanghebbenden er zelfs in gekend worden. Is het huwelij k

eenmaal vastgesteld, dan wordt het meisje, tegen den volgenden dag, in

de kerk bescheiden, te 4 uur 's namiddags. Tegelijkertijd wordt haar

medegedeeld, dat haar aanstaand huwelijk er de reden van is. Of haar de

voor haar bestemde bruidegom aanstaat, komt in 't geheel niet in aan-

merking. Veelal ziet zij hem daar voor het eerst, op 't oogenblik, dat haar

huwelijk wordt voltrokken.

Is de Hir al niet bepaald een Eussische of Slavische instelling , 't valt

niet te ontkennen, dat het stamgenootschappelijk leven, sinds tijden her,

in Eusland, sterker ontwikkeld is, dan in eenig ander land. Zelfs in de

steden zijn er »Artels", d. z. genootschappen, die een bepaald bedrijf uit-

oefenen , de winsten gemeenschappelijk genieten en tegenover het publiek

,

solidair verantwoordelijk zijn.
1

Tot in het jaar 1861 , smachtte de Russische boer in lijfeigenschap,

bij de adellijke grondbezitters, die hun rijkdom afmaten, bij het aantal dui-

zenden »zielen" . Zelfs in geval hij het tot een zeker aanzien gebracht had,

kon de lijfeigene zich nog niet onttrekken aan zijn staat van dienstbaar-

heid, tenzij zijn meester hem goedgunstig toestond, zich los te koopen, of

hem een vrijbrief schonk. Er waren millionnairs, kooplieden, kunstenaars,

schrijvers, die lijfeigenen waren. Deze toestanden, die een ieder dadelijk

voor den geest komen, zoodra er van Eusland sprake is, hebben plaats ge-

maakt voor andere, die intusschen ook hare schaduwzijden hebben.

De heerschende kerk in Eusland is de Orthodox-Grieksch-Katholieke, aan

welker hoofd de Keizer staat, met de heilige synode. De priesterschap

wordt onderscheiden in de zoogenaamde »witte", d. z. de gehuwde, we-

reldlijke geestelijken, en de »zwarte", d. z. de priesters, die tot de een of

andere monnikkenorde zijn toegelaten.

De witte geestelijkheid is met het volksleven veel inniger saamgewe-

ven, de zwarte daarentegen heeft de opperste leiding der kerkelijke aan-

1 Grünwoldt. Das Artelweseii in Ruszland. Russische Revue 1374. S. 340—361,
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gelegenheden. In het geheel, zijn er in het Russische rijk, 600 kloosters

der Grieksche Kerk. Het Russisch volk is innig godsdienstig, doch ver-

deeld in een groote menigte sekten. Geheel het Zuidelijk grondgebied wordt

door een tal van dissenters bewoond.

Men onderscheidt alle schischmatieken in zoogenaamde Starowiersen , of

»Oud-Geloovigen", die een soort van volkskerk vormen, die vooral onder

de boeren, in het N. en onder de Donsche kozakken, veel aanhangers telt, en

eigenlijke dissenters, die in honderde sekten zijn verdeeld, evenals in Enge-

land en Noord-Amerika. Met opzet, wijzen we op die overeenkomst, om de

meening te wesrleggen, alsof die verdeeling, in tal van secten, bij de

Russen, een gevolg was van den staatkundigen toestand van het land. De-

ze meening wordt in de hand gewerkt, door het feit, dat er onder de dis -

senters, op godsdienstig gebied, velen zijn, die — ook in het staatkundige —
hunne bizondere, veelal reactionnaire begrippen hebben. Het nihillisme,

dat ook onder de vrouwen, uit den beschaafden stand, vele aanhangers vindt,

kan echter niet onder deze secten gerekend worden, want dit is, in de eer-

ste plaats, atheïstisch. Het is een sociaal-democratisch genootschap, dat ten

doel heeft de omkeering van al die instellingen , die goede zeden, bescha-

ving en staatkunde, in West-Europa, hebben doen ontstaan.

Men kan, in het algemeen, de verschillende sekten brengen tot twee

groote rubrieken : de Popowtschina, die sekten omvattend, die zich nog

bedienen van afgezette priesters, popen genaamd, en de Bespopowtschina,

d. z. de priesterlooze secten. Dit onderscheid bestaat, van af dsn tijd. dat

de eerste sekten ontstonden. De Bespopowtschina is weer in eene menigte klei-

nere sekten verdeeld, waaronder de Pomorzen, de Theodosianers, de Stefa-

nowsers en Christowtschina vermelding verdienen. Als nuances van de

kwakers, kunnen de door hun zelfkastijding bekende Skopzen en de Ducho-

borzen beschouwd worden. Tegenover deze secten staan de vreedzame Mo-

lokanen, die het vasten verwerpen.
1

Het volksonderwijs staat, in dit uitgestrekte rijk, nog op een vrij lagen

trap. Rusland bezit, op het oogenblik, 22000 volksscholen, maar het ont-

breekt zoowel aan onderwijskrachten, als aan geschikte lokalen. Het aan-

tal dergenen, die van alle onderwijs verstoken zijn, is dan ook in Rusland,

zeer groot. Intusschen mag men met grond hopen, dat in dit opzicht,

spoedig een gunstigen toestand geboren zal worden, en dit te meer, waar

de kwaal, ook van officiëele zijde, openhartig wordt blootgelegd. Maar ei-

genlijk moet nog een begin worden gemaakt. De Oostzee-provinciën echter

maken een gunstige uitzondering
;

bij de daar wonende, Luthersche bevol-

king is, sedert 25 April 1875, den leerplicht ingevoerd.

Ten opzichte van de positie der vrouw, bestaat er veel overeenkomst

1 Hepworlh Dixoo. Free Russia. London. 1870 8q,
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tusschen Noord-Ainerika en Eusland. Het leven van vele Kussische vrou-

wen bestaat in het najagen van vermaak en het maken van toilet. »De

Duitscher behandelt zijn vrouw als een werkmeid", zeide een overigens

verstandige Eussische dame, en zelfs in de Oostaee-provinciën, kan men hoo-

ren spreken, van de «slavernij" der Duitsche vrouw. En in waarheid,

nog heden ten dage, kan Eusland gelden voor het El-Dorado der wouwen.

Zelfs de armste Eus verpleegt zijn vrouw, op de meest teerhartige wijze
;

hij sleept hout en water aan en doet een aantal dingen, die den Duit-

scher de vrouw als plicht aanrekent. En hoe hooger de vrouw in de maat-

schappij staat, des te meer schuift zij alle werkzaamheden van zich af. In

den gegoeden middelstand, houdt zich de vrouw volstrekt niet bezig, met

huishoudelijke zorgen. Zij verdeelt haar leven, in den regel, tusschen het

toilet en het gezellig verkeer.

Onder de Eussische steden, vermelden we alleen de beide hoofdsteden

wat uitvoeriger. Behalve deze
,

zijn er nog een menigte andere, zelfs zeer

volkrijke, doch dezen bieden volstrekt geen bizonder type aan, zelfs niet het

handeldrijvende Odessa, met zijn vele prachtgebouwen. Dit doen, nevens

Petersburg en Moskou, alleen tot op zekere hoogte, Archangel, Kjew, Kasan

en Astrakan, welke laatsten reeds een tamelijk sterk Aziatisch voorkomen

hebben.

St. Petersburg, een stad met meer dan 700000 inwoners, is en blijft een

der schoonste residentiesteden van Europa. Vooreerst kan geen andere

stad, van ons werelddeel, bogen op een stroom, als de Newa, die hier meer

dan een kilometer breedte heeft. En die trotsche stroom is in een vol-

maakte verhouding met straten en pleinen, die allen gebouwd zijn. volgens

één grootsch plan, dat ten zeerste geschikt is, het reusachtige van het ge-

heel, op de meest volkomen wijze, te doen uitkomen. Nog wordt de schoon-

heid der stad aanmerkelijk bevorderd, doordien één zelfde bouwstijl, op den

voorgrond treedt, zonder dat dit beginsel ontaard is in eentonigheid.

»Naast kerken en kloosters, zijn vooral de groote koopmanshallen op-

merkelijk. Deze behooren inderdaad tot de eigenaardigheden van alle Eussi-

sche steden. Die Gostinoi-Dwor zijn groote gebouwen, van één verdieping.

In de rondte, loopt een overdekte gang, die bestemd is voor de koopers.

Op deze gang hebben de verschillende winkels hare uitgangen. De groote

binnenruimte is gevuld door langwerpige gebouwen, die weder tot winkels

of bergplaatsen dienen. Onder deze hallen zijn er, die meer dan 300 winkels

bevatten.

Buitengemeen talrijk zijn de openbare gebouwen. De gebouwen der brand-

wacht zijn reeds, uit de verte, kenbaar, aan hun hooge torens. De verschil-

lende ministeriën, het admiraliteitsgebouw en de universiteit overtreffen, in

uitgebreidheid, alle dergelijke gebouwen, in andere landen. Ook de schouw-

burgen zijn, zelfs wegens haar uiterlijk voorkomen, een bezoek meer dan

waardig. Vooral is dit het geval met het Alexandra- en Mariatheater. Maar

inzonderheid maken de talrijke paleizen der keizerlijke familie en in de eerste

plaats, het winterpaleis, aan de Newa, een overweldigenden indruk. Voeg

hier nog bij de groote menigte sierlijke woningen van particulieren en men

zal moeten toegeven, dat St. Petersburg het in pracht en omvangrijkheid

zijner gebouwen , van de meeste Europeesche hoofdsteden wint.
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Nog belangrijker is het echter, een blik te slaan, op het leven en het

gewoel in de grootere straten. «Verplaatsen we ons, om dat gade te slaan,

in den Newski-prospect, die van af het admiraliteitsgebouw, zich zuidwaarts

richtend, door een groot deel der stad voert. Aan weerszijden van deze

schoone en breede straat, verheffen zich deftige huizen. De benedenverdie-

pingen zijn meestal voor winkels en restauraties in gebruik. Op den zooge-

naamden dam, ontdekken we een aantal rijtuigen, bespannen met paarden,

die zorgvuldig verpleegd worden, wat vooral zichtbaar is, aan hunne manen

en staarten. De koetsiers (Iswoschtschiki), voor het meerendeel, nauwelijks

de kinderschoenen ontwassen, hebben een buitengemeenen slag, hun paarden,

door het dichtste gedrang heên te sturen. En hoeveel gerij er in de straten

van St. Petersburg is, blijkt reeds uit het feit, dat er niet mjnder dan 10000

huurrijtuigen zijn. Wie meenen mocht, dat het, in de meer burgerlijke

wijken, rustiger is, vergist zich schromelijk. Nauwelijks heeft men hier eenige

schreden gedaan, of een uitventer van couranten houdt oqs, met de noodige

luidruchtigheid staande, om ons de meest gelezen dagbladen aan te bieden.

En terwijl we nog bezig zijn, een blad uit te zoeken, worden we reeds be-

sprongen, door een bedelaar, die, met de muts in de hand, zijn van buiten

geleerd lesje opzegt. Hebben we ons van die beide vijanden ontdaan, van

den een door hem een kopeken te geven, van den ander, door een nummer

van den Goloss te koopen, dan bemerken wij, dat er nog een derde achter

ons aan slentert, in den vorm van een kleinen jongen, die ons zijn lucifers,

als onovertroffen aanprijst, en dien we door een telkens herhaald, barsch

»neen", niet zoo gemakkelijk van ons afschuiven. Willen we een oogenblik

uitblazen, dan moeten we, bijna met levensgevaar, den Dam oversteken. Het

groote plein, voor de Kasankerk, met de beide standbeelden van Kutusow

en Barclay de Tolly, aan de rechter zijde, is betrekkelijk ledig. Ongestoord

kunnen we dus eenige minuten wijden aan de beschouwing van het trotsche

gebouw, dat een vrije navolging van de St. Pieterskerk te Rome en dien

ten gevolge, bij uitzondering, met slechts een enkelen koepel gekroond is.

Na ons nogmaals aan het oversteken van den Dam gewaagd te hebben,

bereiken wij, na enkele minuten, de groote Gostinoi-Dwor. Wat aantal

individuen, betrekkelijk onaanzienlijk, maar voor den oplettenden toeschouwer

hoogst belangrijk, gaan ons hier voorbij. Links ontdekt men een menigte

handelaars in vruchten, die, met onuitputtelijk geduld, op één knie liggend,

groote schalen met peren, pruimen, enz. aanbieden, maar die zich ook, door

buitensporig hooge prijzen, weten schadeloos te stellen.

De handelsartikelen, die in de verschillende winkels zijn uitgestald, bieden

een onbegrijpelijk groote verscheidenheid aan. Een enkel bezoek aan den

Gostinoi-Dwor is voldoende om, zich van alle denkbare artikelen te voorzien.

Hier schittert ons een rijke keuze van, met goud gemonteerde uniformen

tegen, ginds een uitgelezen verzameling van smaakvol gegroepeerde wapenen.

Iets verder hangen de kostbaarste pelterijen te koop en daarnevens trekt

een ontzachelijk blok Siberisch graphiet, omgeven, door een aantal afge-

werkte potlooden, het oog van den vreemdeling. Daarop volgen een aantal

kleedermagazijnen, wier eigenaars ons dringend uitnoodigen, binnen te gaan.

Niet zonder moeite, ontkomt men hen en weldra trekken andere nieuwe

voorwerpen onze opmerkzaamheid tot zich.
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Is het weder goed, dan lokt het uit tot een uitstapje, naar de eilan-

den. Binnen weinige minuten, hebben we den zomertuin bereikt, aan

welks einde, de kleine, doch vlugge stoomboot ligt, die ons, in korten tijd,

voorbij een aantal armen van den Newa, tusschen heerlijk schoone oevers

door, aan het Kamenny-eiland brengt. Hier voert ons onzen weg tusschen

rijen van villa's door, of wel door heerlijk schoone parken, waarin het hout-

gewas, hier en daar, wordt afgebroken, door frissche grasvelden. Gemak-

kelijk is het, van hier uit, een bezoek te brengen aan Krestowski en het

mierenrijke Jelaghine en nu volgen we den rechter-stroomoever van den

ïfoordelijksten rivierarm. Hier liggen een tal van kleine, schoone land-

huizen, dicht bij elkander. Want geen enkel inwoner van St. Petersburg, wiens

omstandigheden het eenigszins gedoogen, brengt den zomer in de stad door.

's Morgens vertrekt hij naar de stad, om 's avonds bij vrouw en kinderen

terug te keeren. Velen hunner leggen, op die wijze, dagelijks een weg

,

van verscheidene mijlen af. En zij, wie het niet mogelijk is, er een zomer-

verblijf op na te houden, komen toch 's avonds, in grooten getale
,
op de

eilanden samen, om eenige uren door te brengen in de daar bestaande,

talrijke plaatsen van ontspanning. Verder worden 's zomers uitstapjes ge-

maakt naar Peterhof met zijn sloten en heerlijk schoone fonteinen, of naar

Zarskoe-Selo, het lievelingsverblijf van den keizer, en nog meer zuidelijk naar

Paulowsk, waar zich, bijna eiken avond, een uitgezocht gezelschap verzamelt.

Zeer belangwekkend is ook een pleiziervaart, op den Newa, van af den

zomertuin, tot aan de monding. Ter linkerzijde, verheffen zich de trotsche

massa's van het winterpaleis en een menigte van de schoonste sloten, die

ten deele bewoond worden, door de broeders des Keizers, ten deele door

rijke particulieren. Aan den rechteroever, verheffen zich de vestingwerken

der stad, die tegenwoordig, uit een krijgskundig oogpunt, natuurlijk van

weinig beteekenis zijn.

Binnen deze omwallingen, verheft zich de kerk, die het stoffelijk over-

schot bevat van de meeste leden der Keizerlijke familie.

Vlugge stoombooten snellen tusschen de talrijke schepen door, die een

eigenaardige levendigheid, aan den breeden stroom bijzetten. Opmerkelijk

zijn de groote, plompe, bijna vierkante booten der Tinnen, die alle jaren,

met duizendtallen, aankomen.

Maar hoe schoon dit tooneel ook zij, nog veel belangwekkender is het

gezicht van den Newa, op een schoonen winterdag. Geheele scharen schaat-

senrijders bewegen zich dan, op de spiegelgladde vlakte. Vlug wijken zij,

dan rechts, dan links uit, voor de met rendieren bespannen sleden. Ook

langs den oever, klinkt het vroolijk geklink der bellen. Aan de, van de

rivier afgewende zijde van het groote slot, wordt de geliefkoosde ijsberg

opgericht, waarlangs kleine sleden, pijlsnel afglijden. Een der meest gelief-

koosde vermaken echter is een sledevaart over land. De effen sneeuwvlak-

te, de helfonkelende sterren, aan den donker blauwen hemel, de onbegrij-

pelijk zuivere lucht, de plechtige stilte, die slechts wordt afgebroken door

het geklingklang der bellen van de, met groote snelheid, voortijlende paar-

den , dat alles oefent een onbeschrijfelijken indruk uit, op een ieder, wiens

gevoel niet geheel verstompt is.
1

1. Post 1867.
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In 15 uren, legt de sneltrein de 600 kilometers af, die St. Petersburg

scheiden van de oude hoofdstad Moskou. Deze stad, die reeds een sterk-

sprekend Oostersch voorkomen heeft, bevat, volgens de volkstelling van 1870,

602000 inwoners. Moskou is de heilige stad der Russen, het Bome der

Grieksch-Katholieke kerk, de stad der kloosters. Maar tevens is het de

stad van den rijkdom, den adel, den koopmansstand en de hoofdzetel van

den binnenhandel.

In het Kreml en zijne naaste omgeving
,
roept alles het verledene voor

den geest terug en daarenboven treedt het tegenwoordige
,
op de meest

voordeelige wijze, te voorschijn. Wenden we dan allereerst onze schreden

daarheen.

Het Kreml is niet een op zich zelf staand paleis ; onder dien naam, ver-

staat men, den heuvel, die in het midden van Moskou gelegen, deze geheele

stad beheerscht. Op deze g L'ondverheffing, die in uitgestrektheid, een tame-

lijk groote stad nabijkomt, verheffen zich alleen kerken, paleizen en open-

bare gebouwen, door grootsche pleinen, van elkander gescheiden. Daarom

henen, strekt zich een groote, onbebouwde oppervlakte uit, alsof zijn, met

trotsche koepels gekroonde muren, aan andere gebouwen, een eerbiedwaar-

digen afstand oplegden.

De aanblik, dien Moskou oplevert, wanneer men, van den sgrooten Iwan,"

den hoogen toren van het Kreml, den blik over de stad laat weiden, is niet

zoo gemakkelijk in woorden te brengen. Het groot aantal kerken geeft de

stad, in de oogen van den West-Europeaan, een bepaald Oostersch voorko-

men. De Grieksche kerken toch dragen niet, zooals de onze, een of

twee torens, maar zijn gekroond met een koepelvormig dak, omgeven door

vier torens. Zoowel de koepel, als de torens, zijn met metaal gedekt en ver-

guld of verzilverd, of wel helder groen, blauw of rose geschilderd. Op den

koepel, verheft zich nog een verguld kruis en niet zelden loopen — in

Moskou is dit, in den regel, het geval — zware ketenen van het kruis

naar de torens. n

De straten van Moskou zijn doorgaans zeer breed, de huizen betrekkelijk

laag, maar ruim en daaronder treft men er velen aan, die bepaald voor

prachtgebouwen kunnen doorgaan. Doch de verwaarloozing van alle reini-

ging, die aan de Zuid-Europeesche steden herinnert, doet afbreuk aan den

gunstigen indruk, dien de stad maakt. Terwijl te St. Petersburg, reeds voor

zonsopgang, de geheele stad gereinigd is, waadt de wandelaar, te Moskou,

bij droog weder, tot aan de enkels, in het stof, bij nat weêr, door de

modder.

Ten slotte, moge de aloude Moscovitische hoofdstad, het in meer dan een

opzicht, in belangrijkheid, winnen van haar jeugdige mededingster, in schoon-

heid en sierlijkheid, staat het, bij St. Petersburg, ver ten achter.
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Deze beide plaatsen zijn dan de hoofdsteden van dat Rusland, dat bijna

ophoudt een land te zijn, om een werelddeel, op zich zelve, uit te maken.

Door de talrijke hulpbronnen, waarover het te beschikken heeft, is het na-

genoeg geheel en al van het buitenland onafhankelijk. In het N. b. v.

is een landstreek, zoo groot als geheel Spanje, met dichte bosschen bezet.

Daarop volgt een even uitgestrekt gebied, waarin alle mogelijke takken van

nijverheid worden uitgeoefend, en dat de brandstof, voor zijne fabrieken, uit

het bovengenoemd woudgebied trekt. Meer Zuidelijk ligt een landstreek,

tweemaal zoo groot als Frankrijk, welker zwarte bodem, reeds sinds eeuwen,

de rijkste graanoogsten oplevert, zonder dat hij ooit bemesting noodig

heeft.
1

In velerlei opzichten, is Rusland, in den laatsten tijd, met reuzenschreden,

vooruit gegaan. Vooral heeft hierop gunstig gewerkt, de ontdekking van

belangrijke steenkoolbeddingen, in bijna alle deelen, van het uitgestrekte rijk,

welke ontdekking een allerbelangrijksten invloed heeft uitgeoefend, op de ijzer-

productie. Maar van niet minder belang, is de aanleg van een uitgebreid

spoorwegnet. De kanalen toch, die vroeger, op groote schaal, waren aange-

legd, bleken, bij de verbazende afstanden, geen voldoende verkeersmiddelen.

Gelukkig ging de regeering, bij den aanleg der spoorwegen, op de meest

onbekrompen wijze voor.

In het begin van 1874, bedroeg de gezamenlijke lengte, der in exploi-

tatie zijnde spoorwegen, in Rusland,' 16204 kilometers. Deze banen door-

snijden het land, van het N. naar het Z. en van het O. naar het W.

Reeds loopen de spoorwegen, op vier punten, op de kust der Oostzee uit.

Aan de Zwarte Zee en de Zee van Azow, zullen evenveel banen eindigen
;

Oostenrijk en Pruissen zullen, binnen korten tijd, door minstens vijf banen,

met Rusland verbonden zijn en even velen zullen eerlang op de Wolga uit-

loopen. Die banen hebben hunne centra in de hoofdsteden, van waar zij

straalsgewijze uitloopen.

De bevolking is in Rusland, veel minder dicht, dan in de staten van

West-Europa en ook wat welvaart aangaat, is het bij de laatsten ten ach-

ter. Vandaar dan ook, dat het personen- en goederenvervoer, op de Rus-

sische spoorwegen, in vergelijking met de afstanden, die zij doorloopen,

betrekkelijk gering is.

Ook het telegrafennet van Rusland, heeft een niet onaanzienlijke uitge-

breidheid. Eerst in 1853, heeft men, met den aanleg er van, een begin

gemaakt, en in 1875, hadden de gezamenlijke lijnen reeds een lengte van

78073 km., met 165444 km. draad, welke laatste lengte, die van den om-

trek der aarde, meer dan viermaal, overtreft.

Ten opzichte van de nijverheid, dwingen de statistieke opgaven eerbied af.

Zoo wordt de katoenfabricage, in niet minder dan 2391 fabrieken, uitge-

oefend
,

terwijl zij 175000 arbeiders werk verschaft, en een jaarlijk-

sche waarde van f 252000000 levert. De 1339 wolfabrieken houden

121000 werklieden bezig en leveren jaarlijks, voor een waarde vanƒ148000000.

In het geheel, bezit Rusland 90000 fabrieken, waaronder nog 2850 1eder-

1 H. A. Munro Butler Johnstone. A Trip up the Volga up the Volga of Nijni-Novgorod. Lon-

don. 1875. 80.
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en 1903 oliefabrieken. De suikerraffinaderijen leveren jaarlijks, voor een

waarde van f 146000000. — Niet onbelangrijk is ook de huisindustrie,

vooral het linnenweven te Selo-Welikoje, Kostroma, Jaroslaw en elders.

Nog verdienen vermelding de bewerking van pelterijen, de metaal- fabricage,

de hout-fabricage en fabrieken van talk, tegels en aardenwerk. In het

geheel, telt Eusland meer dan een millioen fabriekarbeiders. Hoe weinig er

nog op de eischen der hygiëne gelet wordt, in de Eussische fabrieken,

kan blijken uit het feit, dat niet minder dan 60% der arbeiders, aan de

een of andere ziekte onderhevig zijn.

Iets eigenaardigs, bij het Russisch fabriekwezen, is het, dat het slechts

weinig centraalpunten heeft. De meeste fabrieken worden gevonden in de

doi-pen en de kleinere landsteden. Dit werkt niet ongunstig op de fabrieks-

bevolking. Vooreerst toch zijn er — minder dan elders — brandpun-

ten van revolutionnaire leeringen en is de arbeider, veelal meer tevre-

den met zijn lot. Maar bovendien is hij, minder dan elders, afhankelijk van

de fabrieken, daar hij, in de meeste gevallen, tevens, op kleine schaal, den

landbouw beoefent.

Wat de bodem van dit kolossale rijk oplevert, is waarlijk indrukwek-

kend. We wijzen allereerst op zijn reusachtige wouden, zijn rijkdom aan

mineralen en de allerbelangrijkste graanproductie. Bijna 43°/
0
van den bo-

dem wordt ingenomen door wouden, die echter niet veel rente geven.

Wat aangaat het mijnwezen, spreekt Wilhelm von Lindheim, een der

meest bevoegde beoordeelaars, als zijn oordeel uit, dat vooral de ijzermijnen

van Eusland, een grootsche toekomst tegemoet gaan, terwijl hij de goud-

groeven van Siberië en de mijnen van den TJral, den Altaï en van Nertschinsk

voor onuitputtelijk houdt. Sedert het jaar 1754, zou voor niet minder dan

ca . ƒ 1400000000 aan goud zijn geproduceerd.

Ten opzichte van den landbouw, zij het volgende opgemerkt. Wat aangaat

de grondgesteldheid, kan men Europeesch Eusland verdeelen in twee groote

helften. Het Zuidelijk deel, tusschen de Karpathen en het Ural-gebergte, is

de eigenlijke korenschuur van het rijk, terwijl het Noordelijk deel, te nauwer-

nood, in de behoeften zijner bewoners kan voorzien. De eigenlijke land-

bouwstreek echter wordt ongeveer door den Wolga begrensd, terwijl zich,

in het Z., onmetelijke steppen uitstrekken. De met zwarte aarde bedekte

bodem heeft een oppervlakte, die ongeveer overeenkomt met die van Frank-

rijk en Spanje te zamen. Dit is de zoogenaamde2.se/iornoziom. 1 Na aftrek

van zaaikoren en pootaardappelen, zou Eusland, niet minder dan 460000000

hectoliters granen en aardappelen opleveren, waarvan 366000000 door

de bevolking zelve, als voedingsmiddel, worden verbruikt, bijna 20000000

voor de brandewijnstokerijen, zoodat slechts 74000000, voor den uitvoer

overblijft. Dat echter die opgaven niet in alle deelen juist zijn, blijkt hier-

uit, dat in werkelijkheid, niet meer dan 21—25000000 hectoliters, over de

grenzen, werden gevoerd. Het eenige jaar, dat daarop een uitzondering maakte,

was 1870, toen meer dan 42000000 hectoliters werd uitgevoerd. Dit

verschil moet daaruit verklaard worden, dat bij de eerstgenoemde opgaven,

geen rekening gehouden is, met het, telken jare terugkeerende
,

misge-

was, in het een of ander gedeelte van het graangebied.

1 Anatole Le Roy-Beaulieu. Revue des deux mondes. 15 Aout. 1873,
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Nog belangrijker echter zou de opbrengst van granen kunnen zijn, zóö

niet verscheiden oorzaken, daarop storend inwerkten. Deze zijn het gemeente-

lijk grondbezit, het drukkend belastingstelsel, het gebrek aan kennis en de

taaiheid, waarmede vele landbouwers, de invoering van nieuwere werktuigen

tegengaan en eindelijk het gebrek aan kapitaal. Toch neemt de opbrengst

aan granen steeds toe en ook met andere gewassen, is dat het geval. Onder

de laatsten verdient vooral het vlas een afzonderlijke vermelding. In een

groot gedeelte van de Noordelijke helft, is dit laatste het eenig gewas, dat

verbouwd wordt. Eenige jaren geleden, schatte men de totaalopbrengst van

vlas, in geheel Eusland, op 196000000 Kg., dat gemiddeld tegen ƒ0,25

per Eg., van de hand werd gezet. Maar reeds in het jaar 1870, werden

170250000 Kg. uitgevoerd, en waar het verbruik binnenslands, zeker niet

afgenomen is, moet de totaal opbrengst minstens 329000000 Kg. bedragen,

d. i. het dubbele van de hoeveelheid, die alle overige Europeesche staten

afleveren. Verder is de opbrengst van beetwortelen, sedert 1862, verdub-

beld en in het Z. van het rijk, gaat de beetwortelsuiker-industrie bepaald

een grootsche toekomst tegemoet.

Behalve granen, moeten onder de uitvoerartikelen, nog genoemd worden :

ruw vlas, wol, vee, hout, leder, pelterijen, metalen en talk, terwijl vooral

katoen, werktuigen, thee en afgewerkte wolprodukten ingevoerd worden.

Volgens statistieke opgaven, drijft Eusland den belangi'ijksten handel met

Engeland. Daarop volgen Pruisen, Frankrijk en Oostenrijk. Ten opzichte

van Engeland, overtreft de uitvoer van Eussische handelsartikelen, den in-

voer ; met de drie andere staten, is het omgekeerde het geval. Bij sommige

artikelen, werd een belangrijke achteruitgang waargenomen, waarvoor echter

bepaalde redenen bestonden. Zoo nam b. v. de uitvoer van wol belangrijk

af. De oorzaak daarvan mag gezocht worden, in den steeds toenemenden

toevoer van dat artikel, uit Nieuw-Holland, en met de laatste, schijnt de

Eussische wol niet te kunnen concureeren. Toch valt het niet te ontkennen,

dat de uitvoerhandel, tusschen de jaren 1870 en 1875, op bedenkelijke

wijze, achteruitging. De plaatsen, waarover de meeste uitvoer plaats heeft,

zijn St. Petersburg, Kronstadt, Eostow, Graewo (aan de Pruisische gren-

zen), Nikolajew, Eeval en Archangel.

Wat aangaat den binnenlandschen handel, zij opgemerkt, dat deze zich

van dien der overige Europeesche staten onderscheidt, doordien hij, vooral op

de jaarlijks gehouden missen, gedreven wordt. Beroemd vooral zijn de

missen van Nischney-Nowgorod ; en dat het toenemend spoorweg-verkeer,

aan deze grootsche wereldmarkt, nog geen afbreuk heeft gedaan, kan blij-

ken uit het feit, dat aldaar, in twee maanden tijd, voor bijna ƒ200000000

wordt omgezet.

Op deze mis, volgen in belangrijkheid, die van Charkow, Pultawa , Wo-

ronesch, Jekatherinoslaw en Kursk.
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Ten slotte zij opgemerkt, dat Eusland veel meer op zou kunnen bren-

gen, dan het doet. De in 1873, ingestelde enquête, schatte de waarde der

landbouwprodukten, op ruim ƒ2500000000. Volgens die berekening, zou de

productie, de consumptie meer dan viermaal overtrefien. Hieruit blijkt vol-

doende, over welke ongehoord rijke bronnen , het Czarenrijk te beschikken

heeft. Gedurende de laatste tien jaren, is de productie, met 50% toegeno-

men. Houdt de uitbreiding van het spoorwegnet, hiermede gelijken tred

,

— en ten opzichte van de lengte daarvan, bekleedt Eusland nu reeds den

vijfden rang — dan zal het, wat uitvoer betreft, weldra als mededinger

van de Vereenigde Staten, kunnen optreden.

Ja, terecht hebben Lindheim en Graaf Leublfing gezegd : sRusland is

het land der toekomst !"

ZWEDEN EN NOORWEGEN.

De koningrijken Zweden en Noorwegen zijn slechts vereenigd, door een

zoogenaamde personeele unie, d. w. z. dat eenzelfde vorst de kronen draagt

van beide rijken, en zij buitenslands gemeenschappelijke vertegenwoordi-

gers hebben. Overigens zijn het twee, volkomen van elkaar gescheiden

staten, die elk een eigen leger en vloot en een afzonderlijke regeering heb-

ben. Elk land heeft zijn eigen instellingen en wetten en had, tot voor

korten tijd, zelfs zijn eigen munt. In dat opzicht, heeft een gunstige ver-

andering plaats gevonden, doordien beiden zich verbonden hebben, tot de

Skandinavische muntconventie, waartoe ook Denemarken toegetreden is.

In beide rijken, staat den Koning een Staatsraad ter zijde. De volksver-

tegenwoordiging draagt, in Zweden, den naam van Eijksdag, in Noorwegen,

dien van Storthing : de Zweedsche Eijksdag bestaat uit twee kamers, die niet

rechtstreeks door het volk gekozen worden. De Noorweegsche Storthing

kiest V4 van haar leden, tot de Lagthing; de overige 3
/4 dragen den naam

van Odelsthing. Zoo ontstaan er twee kamers. Is een wetsontwerp, tot

twee malen toe, door de Lagthing verworpen, dan vergadert de geheele

Storthing, om eene beslissing te nemen ; dan echter zijn, voor de aanneming,

2
/3 der stemmen noodig.

In Zweden, bestaat een adelstand, wier leden allerlei titels dragen. Deze

ontbreekt in Noorwegen, maar feitelijk vormen aldaar de groote grondbe-

zitters een soort van aristocratie.

Zweden heeft een oppervlakte van 8020 M. en een bevolking van
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4250000 zielen. Het is verdeeld in 24 laen of landschappen, die in de

plaats der oude historische provinciën getreden zijn, welke laatsten nog, in

den mond des volks, voortleven.

Noorwegen heeft, op een oppervlakte van 5750 M., 1750000 inwoners,

en aldaar is nog steeds de kerkelijke indeeling, in zes stiften, in gebruik,

welke weêr in 20 ambten zijn onderverdeeld.

In dit land, dat nog slechts weinig deel neemt aan het internationaal

verkeer, hebben zeden en gewoonten, een zekeren eenvoud behouden, die

lang vervlogen tijden, voor den geest terugroept. Hiertoe brengt ook het

scherp geteekend volkskarakter der Scandinaviërs veel bij.

Dit menschenras, even gehard als krachtig, dapper en ondernemend, vol

liefde voor en trotsch op zijn vaderland, heeft al die goede hoedanigheden te

danken aan de natuur, die het omringt en de bezigheden, waartoe deze

hen dwingt. Waar het aardrijk, zelfs bij de grootste arbeidzaamheid, niet ge-

noeg oplevert, om in de behoeften der bewoners te voorzien, werd de Noor,

als van zelf, naar den Oceaan verwezen, dien hij dan ook gaarne zijn tweede

vaderland noemt. Met trots denkt hij terug aan die geduchte Vikingers,

die met hun ranke, maar zeer doelmatig ingerichte booten, de zeeën kliefden,

om de aarde te gaan veroveren. Hij vereert de nagedachtenis dier zeeko-

ningen, wier grafheuvels, nog heden ten dage, niet zelden, met ruw

beschreven zerken prijken.

Waar het land zelf zoo karig is, in zijn opbrengsten, en de bearbeiding

der mijnen, waarbij slechts zelden van de uitkomst der nieuwere onderzoekin-

gen wordt party getrokken, hoogst bezwarend is, heeft de bewoner er zich

aan gewend, ten opzichte van zijn levensonderhoud, uiterst bescheiden in

zijn wenschen te zijn. Het vleesch van landdieren is voor hem een zeld-

zame lekkernij en, in slechte jaren, vereenigt hij het meel, waarvan hij

zijn eenvoudig brood bakt, met fijngemalen berkenbast. Van spiritualiën,

kent hij alleen brandewijn. Dat de hoogere standen, in de steden, eenigs-

zins anders leven, spreekt wel van zelve.

De eenzaamheid, waartoe de Scandinaviër, in den regel, gedoemd is,

oefent op zijn wezen, een allerbelangrijksten invloed uit. Adleen met zijn

gezin, leeft hij op zijn »gaard", te midden van zijn eigendommen. Slechts

wanneer hij 's Zondags zijn kerkgang doet. spreekt hij zijn kennissen, wier

aantal niet groot is. De eene »bygde", die op zekeren afstand, min of meer

het aanzien van een dorp heeft, ligt mijlen ver, van de andere af. Daar-

door krijgt het Scandinavisch volkskarakter iets behoudends, maar tevens

iets gezonds en krachtigs. Geen enkele herinnering aan vroeger dagen
,

heeft de Noor verloren ; in liederen en sagen , leeft de oud-Germaan-

sche godenwereld nog allerwege voort. Daar zijn reuzen en alven niet ge-

storven, maar verkeeren nog met de menschen.

De Scandinaviër is innig godsdienstig. Zijn protestantisme heeft zulk

een streng karakter, dat het herinnert aan het protestantisme, tijdens den

dertigjarigen oorlog. Daarvan is een gevolg, onverdraagzaamheid tegenover

andersdenkenden. Tot dusverre, werd de Katholiek slechts ongaarne, de Jood,

in het geheel niet, geduld.

Vurige vaderlandsliefde is aan alle Scandinaviërs gemeen. Met een ge-

yoel van hoogmoed, zien zij op alles, wat het in den loop der eeuwen heeft
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gepresteerd, en vooral verwijlen zij, in hunne gedachten, gaarne bij den

tijd, toen het de rol eener groote mogendheid vervulde. Ook van de waarde

hunner letterkunde, zijn zij ten volle overtuigd. Deze is eerst van betee-

kenis geworden, sedert zij tot de oude tradities van stamverwantschap is

teruggekeerd.

Want terwijl de drie stammen vroeger, veelal vijandig tegen elkander

over stonden, zijn zij thans, tot het juiste begrip gekomen, dat zij elkaar

van zeer nabij bestaan en, tot op zekere hoogte, bij elkaar behooren, Toch

zijn vooral hier, stamverwantschap en eenvormigheid, twee geheel verschil-

lende zaken. Want in waarheid, is het verschil in karakter, tusschen de

drie stammen onderling, niet onbeduidend. De Zweed is de Franschman

van het N., levendig en aangenaam, in den omgang en de meest verfijnde

genietingen najagende. De gesteldheid van zijn land, althans van het Zui-

delijk deel, is daarmede in overeenstemming. Het gedeeltelijk vlakke land

aldaar is vruchtbaar en, wat de weersgesteldheid aangaat, is het aantal re-

gendagen daar veel geringer dan in Noorwegen. Ook is, onder de Scan-

dinavische dialecten, de Zweedsche taal, de welluidendste en tot uitdruk-

king van dichterlijke gevoelens, is zij, in de hoogste mate, geschikt.

In Noorwegen, was het Duitsch, tot voor weinige jaren, als schrijftaal,

nog algemeen in gebruik, en nog heden ten dage, is het de conversatie-

taal, der meer ontwikkelde standen. In dat dialect, heeft de geniale novel-

list Björnstjerna Björnson tal van meesterwerken geschreven.

De Noor is rechtschapen, godsdienstig, kalm, vastberaden, energiek en

dapper. Weinig spraakzaam, neemt hij zelfs een voorkomen van stuursch-

heid en onverschilligheid aan, dat echter een innige goedhartigheid en hulp-

vaardigheid verbergt. Voor de ondergeschikte rol, die hij in het staat-

kundige vervult, stelt hij zich schadeloos, door de herinnering aan de groot-

heid zijner voorouders. 1 In zijne liederen, vex-heerlijkt hij, na de Heidensche

Vikingers, de Skalden, en uit de latere tijden, Gustaaf Adolf.

De verstandelijke ontwikkeling staat, in Scandinavië, vrij hoog, en vooral

in Zweden, wordt aan het volksonderwijs veel zorg besteed. De lagere

scholen zijn, in vele opzichten, ware modellen.

In 1874, konden van de dienstplichtigen, 49.4°/0 vlug lezen en 48.7%

waren niet geheel ongeoefend ; slechts 1.9% waren ononderwezen. Schrij-

ven kenden 23.9%) 61.5% waren er niet geheel onkundig van en 14.6%

kenden het in het geheel niet. Ook op industriëel gebied, neemt Zweden

geen ongunstige positie in.

De meest ontwikkelde industrie van Zweden is de houtindustrie ; in de

laatste jaren , heeft deze zich over geheel het Zuidelijk en Middenge-

deelte van het land uitgebreid. De hoofdzetel daarvan, in zooverre als

20
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er van een hoofdzetel sprake kan zijn, is Gothenburg. Tot deze tak van

nijverheid, behoort ook de fabricage van lucifers. Dit is echter alleen in

zooverre een inheemsch product, als het hout betreft. ; de ontvlambare massa

toch wordt, uit Engeland, aangevoerd. Het hout levert ook de grondstof,

voor een zeer uitgebreide huisindustrie, en door het geheele land henen ,

wordt het draaien en snijden van hout sterk beoefend.

Maar ook als grondstof voor de ijzerindustrie, is het hout, van het groot-

ste belang, in zooverre, als het, in den vorm van houtskool, daarbij wordt

aangewend. Juist in dit opzicht, doen zich tegenwoordig groote bezwaren

op. In de nabijheid der ijzerfabrieken, zijn de wouden nagenoeg uitgeroeid

en toevoer van elders is moeielijk, bij den grooten afstand, waarop de ijzer-

fabrieken meestal, van de spoorwegen, verwijderd zijn.

Steenkolen bezit Zweden zeer weinig. Het ijzer en staal daarentegen

kan tegenover dat van alle andere landen, zelfs van Engeland, de concur-

rentie volhouden. Vandaar dan ook dat de wapenfabrieken en de fabrie-

ken voor werktuigen, in den laatsten tijd, een buitengemeen hooge vlucht

genomen hebben.

De middelen van verkeer zijn, in Zweden, zeer voldoende. De stoomboot-

vaart is er reeds oud en door het graven van kanalen, heeft men het ver-

voer te water, belangrijk bevorderd. Onder de laatsten verdient een af-

zonderlijke vermelding het grootsche Gotha-kanaal. Daarentegen zijn de

spoorwegen van nog betrekkelijk jongen datum ; in de laatste jaren echter,

heeft het spoorwegnet een belangrijke uitbreiding ondergaan. De hoofdlij-

nen, in het Zuiden en Midden des lands, zijn thans voltooid, en doen, ten

opzichte van soliditeit en comfort, niet onder voor die in andere landen. 1

Ten gevolge zijner geographische ligging, wordt Scandinavië meestal be-

reisd van uit het Z. en wel van uit Malmö. Van hier, loopt de spoorweg,

over Christianstad, naar Jönköping en de hoofdstad Stockholm.

Jönköping, met zijn lange, breede en rechte straten, is een schoone stad,

met 12— 13000 inwoners. Vermeldingswaardig zijn een hotel, dat elke

residentie tot sieraad strekken zou en een gymnasium, waarop 500 leerlin-

gen, voor het hooger onderwijs, worden opgeleid. Voor dit prachtgebouw,

strekt zich een zeer fraaie aanleg uit , met een trotsche fontein gesierd.

Onder de fabrieken dier stad, munt uit de lucifersfabriek, die meer dan

12 minuten gaans in omtrek heeft. Geheele hoopen boomstammen, meer

dan duizend op een stapel, liggen voor de fabriek.

De stad ligt tusschen de Munk- en Kockmeren, aan de Zuidzijde en het

Wettermeer, aan de Noordzijde. De geringe afstand tusschen het Munk-

meer en het Wettermeer, maakte den aanleg van een kanaal, dat de stad,

van het N. naar het Z. doorsnijdt, zeer gemakkelijk. De schepen die Jön-

köping aandoen, komen niet in het Wettermeer ten anker. Dit verra-

1 Prof. W. F. Esner. Das nördliche Grenzgebiet des europaische Gewerbewesens. Wiener Abend-
post. U, 12 en 13 Februar. 1875.
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derlijke water toch, gaat niet zelden plotseling, van de grootste kalmte, in

de meest stormachtige beweging over. Zij gaan, door het genoemde kanaal,

welks drie bruggen kunnen worden opgehaald, en loopen het Munkmeer

binnen, dat een zeer veilige ligplaats aanbiedt.

Wie Jönköping bezoekt, moet vooral niet verzuimen, een uitstapje te

maken naar het, op 1V2 uur afstand gelegen, Husquarna. Reeds de weg
daarhenen loont de moeite, zooals hij zich slingert, door een rijk bebouwde

streek
,

langs tuinen, buitens en een menigte houten huisjes, met rood

geschilderde muren, waartegen de verblindend witte vensters zeer aardig

afsteken ; voor dezen, liggen honderden luciferstokjes te droogen, die allen

bestemd zijn voor de fabriek te Jönköping. De aanblik van Husquaima,

een onbeduidend vlek, met een kleine geweerfabriek, zooals het daar op

de helling eener boschrijke hoogte ligt, is schoon. Maar het eigenlijke doel

van dit tochtje zijn de acht watervallen, die de Huscpuarnarivier hier vormt.

Een ruw voetpad slingert zich langs de bergkloof, langs welke het water

afdaalt. Soms valt het loodrecht neder, soms weder bruischt het over den

rotsigen bodem, hier verbreedt zich de kloof, iets hooger op, wordt ze plot-

seling nauwer.

»Voor mijnen tocht van Jönköping naar Stockholm," zegt de berichtge-

ver, aan wien we ook het bovenstaande ontleenden, »maakte ik gebruik

van de stoomboot, die 's avonds te half twaalf, het anker lichtte en aller-

eerst het Wettermeer, over bijna zijn geheele breedte, doorkliefde. Toen

ik 's morgens op het dek kwam, waren wij de meest belangwekkende pun-

ten van dit meer reeds voorbijgevaren. Misingo, het eenige eiland van

beteekenis, en de Omberg, welks steile wanden zich loodrecht, op den Oos-

telijken oever verheffen, lagen achter ons. Voor ons uit echter, verhief

zich het eenvoudige Wadstena, met zijn, door Gustaaf Wasa, gebouwd

kasteel. Het uitwendig aanzien van het laatste, dat zijn toren en wallen

fier verheft, heeft nog weinig of geen verandering ondergaan. Ook de

voormalige kloosterkerk, die omstreeks het jaar 1400, in den Gothischen

stijl werd gebouwd, trekt de opmerkzaamheid tot zich. Bij Motala, waar

zich de grootste fabriek van Zweden, met 2000 arbeiders bevindt, verlaat

de boot het Wettermeer. Daar de vaart langs de Motala- elf, door eenige

watervallen belemmerd wordt, bereikt men door een kanaal , van ongeveer

4 km. lengte, een onderdeel van het Gotha-kanaal, het Bovenmeer. Daar

dit meer twintig meters lager ligt, dan het Wettermeer, zijn in dit ge-

deelte van het kanaal, vijf sluizen aangebracht. Elk dier sluizen, die van

graniet zijn gebouwd, is 36.5 M. lang, 7.3 M. breed en 3 M. diep. Aldus

vaart men
,

langs meren en kanalen, te midden van een weelderig land-

schap, tot men des avonds, bij Söderköping, de Oostzee binnenloopt. Ge-

durende veertien uren, vertoeft men op deze zee. Men bemerkt echter niet,

dat men een zeereis doet, daar het schip zich, altijd door, beweegt, tusschen

de tallooze, rijk begroeide Skeeren, die de geheele kust van Zweden om-

geven. Er is een groot verschil tusschen de Skeeren van de Oost- en die

van de Westkust ; want terwijl eerstgenoemden, zooals we reeds zeiden,

zich verheugen, in een rijken plantengroei, verheffen zich de laatsten als kale,

grijze rotsen, boven den zeespiegel. Bij Södentelge bereikten wij, langs het

Södertelge- kanaal, het Malarmeer. Dit vergoedt rijkelijk de proef, waarop
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6ns geduld gesteld wordt, in de sluizen, aan den ingang. Het meer

toch is vol eilanden, die allen een verschillend aanzien hebben
; op en-

kelen daarvan, verheffen zich ouderwetsche kasteelen of sierlijke lusthui-

zen, op anderen boerenwoningen of armoedige visschershutten, en daar-

tusschen wemelt het van schepen, van allerlei aard. Meer en meer, wordt

het merkbaar, dat men de koningin van het Malarmeer, het schoone Stock-

holm, nadert. Nog drie uur echter duurt het, alvorens men het, in meer

dan een opzicht, éénige Stockholm bereikt.
1

Stockholm, met 148000 inwoners, is op zeven eilandjes gebouwd, aan

den ingang van het Malarmeer. Onder alle steden van het N., is zij

verreweg de schoonste
;

ja, ten opzichte harer ligging, verdient zij, ne-

vens Constantinopel en Napels, genoemd te worden. 2 Dikwijls heeft men

Stockholm het Noordsche Venetië genoemd, maar Albert Vaudal, dien we

in de volgende regels, in hoofdzaak volgen, merkt terecht op, dat die be-

naming in zooverre onjuist is, als we met geen kopie, maar met iets zeer

oorspronkelijks, te doen hebben. 9

Staat deze Noordsche hoofdstad, ten opzichte van de menigte en de

pracht harer paleizen, verre ten achteren bij de Lagunenstad, van het

Zuiden, zij bezit daarentegen datgene, wat de natuur aan Venetië ontzegd

heeft : bergen en rotsen, een heerlijk schoone omgeving en natuurlijke

zeearmen, in plaats van de, in Venetië, door de kunst, gewrochte kanalen.

Den schoonsten aanblik levert de stad op, wanneer men haar ziet, van af

het terras Mosebacke, dat op de hoogte van Söderholm , Stockholm's zui-

delijke voorstad, gelegen is. Söderholm zelf, oorspronkelijk een woest

gebergte, verheft zich steil in de hoogte, tegenover het meer en de stad.

Van af het Malarmeer, is die voorstad bereikbaar, langs slechts een enkele

straat. De overige toegangen zijn allen trappen. Van uit Mosebacke nu,

strekt zich een heerlijk schoon panorama uit : de op eilanden gebouwde

stad, die op het meer schijnt te drijven, te midden van een woud van

masten. In het oostelijk deel der stad, ligt de Djurgarden, een eiland op

zich zelve. Vroeger lag hier werkelijk de koninklijke diergaarde ;
tegen-

woordig is het een ontspanningsplaats, met een aantal restauraties, kof-

fiehuizen, enz. de verzamelplaats voor stedelingen en buitenlui, die hier

allen samenkomen, om elk op zijn wijze, zijn vermaak te zoeken. In het

begin van het voorjaar, verrijst daar langzamerhand een houten stad, die

bij het vallen van de bladeren, weder verdwijnt. Gedurende den zomer,

heeft het 't aanzien van een maandenlange kermis. Men ziet er aller-

lei volksspelen, theaters in de vrije natuur, enz. en ook de kunsten-

makers ontbreken niet. Op eenigen afstand van den oever, liggen, op

een aantal rotsen verstrooid, een menigte paviljoens, in verschillende stij-

len gebouwd ; dat zijn allen restauraties en koffiehuizen. Deze blijven

daar ook des winters en doen dan vaak zeer goede zaken. Wanneer toch

de wateren van het Malarmeer, met een zware ijskorst en de kaaien van

1. Schwab. Merkur. 25 November 1875.

2. Zie over Stockholm: J. G. Kohl. Die geoftraphische Lage tier Hauptstadle Europa's. S.

368—383.

W. Waltenbach. Stockholm. Ein Bliek atif Schwedens Hauptstadt und Schwedens Geschichte.

Berlin. 1875. 8o.

3. Albert Vaudal. En karriole, a travers la Suède et la Norvège. Paris. 1870. 8o.
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graniet, op zijne oevers, met een dikke laag sneeuw bedekt zijn, dan we-

melt het bier van schaatsenrijders en sleden, van allerhande vorm, en we-

derom is de Djurgarden, het middelpunt der genietingen. Daarheen moet

men zich richten, wanneer men de schoonheid der Stockholmsche vrouwen

wil bewonderen; even als men, in Sevilla, 's avonds de oevers der Gua-

dalquivir opzoekt, om de, in hare mantiljes gehulde Andalusische manola's

te zien.

In het Malarmeer, liggen omstreeks 1300 eilanden, en zijn zeeëngten,

landtongen, voorgebergten en bochten, zijn werkelijk nagenoeg ontelbaar.

Op sommige plaatsen, ziet het meer er uit, als een samenvloeiing van een

menigte stroomen ; elders weder als een majestueus waterbekken, waarin

zich de zomerverblijven, van de leden der koninklijke familie, afspiegelen.

Onder de merkwaardige gebouwen, die zich aan zijne oevers verheffen,

noemen we vooral den toren van Gripsholm. De sombere zalen van dit

oude ridderkasteel, thans de bergplaatsen van allerlei soort van wapen-

rustingen, zijn van menige revolutie getuigen geweest en zijn zware torens

strekten, meer dan één onttroonden vorst, tot gevangenis. Nog vermelden

we Drottningholm, het lievelingsverblijf der koninklijke familie en de ko-

ninklijke residentie Ulriksdal.

Ten N. van Stockholm, te midden eener eentonige , doch zeer vrucht-

bare landstreek, ligt de akademiestad Upsala, aan den Noordelijksten arm

van het Malarmeer. De stad heeft 12000 inwoners, zeer smalle, lijn-

rechte straten en geen andere merkwaardige gebouwen als kerken, bibli-

otheken en andere, met de hoogeschool verbonden inrichtingen. Het slot,

de gebouwen der universiteit en de dom staan op een kleine hoogte. De

naam Upsala is zeer oud, maar de tegenwoordige stad dagteekent van veel

later tijd. De uit hout opgetrokken huizen der Zweedsche steden werden

te, vaak door brand geteisterd, om oud te worden. Zoo werd ook, in 1869,

het sedert weer opgebouwde, schoon gelegen Gefle, door het vuur vernield.

Deze stad, die eene bevolking heeft van 16000 zielen, is de derde han-

delsstad van Zweden. Zij bezit twee scheepstimmerwerven, een zeevaart-

school en drijft een zeer belangrijken handel, in hout en ijzer.

In Westelijke richting, voert ons de spoorweg, langs de oevers van het

Eunnmeer , naar Falun, een stadje met 6:; 00 inwoners, de hoofdstad der

voormalige provincie Dalarne (Dalekarlië). Dit plaatsje onderscheidt zich,

van de meer zuidelijk gelegen steden, niet alleen doordien haar omstreken

wat bergachtiger en grootscher worden, maar ook door hare bevolking.

De bewoners van Dalarne zijn een krachtig menschenras, met veel geest

en zeer handig. De laatste eigenschap blijkt vooral uit de uurwerken, die

zij vervaardigen en het haarvlechten, waarin zij een zekeren naam hebben

verworven. Den winter brengen zij meestal te huis door ; 's zomers daar-

entegen, reizen zij het land af of gaan zelfs naar Noorwegen en De-

nemarken , om daar hun fabrikaten te verkoopen of naar Stockholm

,

om daar, op de eene of andere wijze, wat te verdienen. Dat die trek-

vogels , wanneer zij
,

bij het begin van den winter, in hunne dalen

terugkeeren, nieuwe, niet altijd betere zeden en denkbeelden medebrengen,

ligt in den aard der zaak, en daaronder lijdt natuurlijk die eenvoud van

zeden, waardoor de bewoners van Dalarne vroeger beroemd waren. Deze
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openbaart zich nog slechts in het eigenaardig dialect, dat deze menschen

onder elkander spreken, en in de oud- nationale kleederdracht, die elders

in Zweden, verdwenen is. Falun dankt zijn beteekenis aan zijn koper-

mijnen, die echter lang niet meer zijn, wat ze twee of drie eeuwen ge-

leden, waren. 1

In het Zuidelijk deel van Zweden vinden we nog Karlskrona, een stad

met 17000 inwoners, op eenige rotseilanden, in de Oostzee gelegen en

aan den ingang van het Kattegat en Göteborg, met 62000 inwoners, de

tweede handelsstad van het rijk. Op het eiland Gotland, d. i. goed land,

ligt Wisby, met 6000 inwoners. Eeuwen geleden, was dit plaatsje de

hoofdzetel van den Oostzee-handel.

In Noorwegen, zijn de maatschappelijke verhoudingen weder eenigszins

anders, dan in Zweden. Keeds terstond zij opgemerkt, dat het, over het

algemeen, op een lager trap van ontwikkeling staat.
2

Opmerkelijk is, in Noorwegen, de snelle toeneming der bevolking. Tus-

schen de jaren 1815 en 1865, vermeerderde zij jaarlijks, met l 1
/» %,<!. i.

meer dan in eenig ander land, van ons werelddeel. Daarentegen kwam de

verhouding, tussch en het aantal mannen en vrouwen tamelijk wel met die

in andere landen, overeen. Men vindt gemiddeld 49.2 % mannen en

50.8 °/0 vrouwen. Het aantal onechte geboorten, beliep, in den loop dezer

eeuw 7.9 l

/i °/0 , een verhouding, die iets gunstiger is, dan in de beide

andere Scandinavische rijken. De gezondheidstoestand is, over het alge-

meen, bizonder gunstig, en de levensduur langer dan in eenig ander land.

Voor de mannen is zij 5.8 jaar meer dan in Zweden, 3.8 jaar meer dan

in Denemarken en 10 jaar meer dan in België, en voor de vrouwen, le-

vert de statistiek nog gunstiger cijfers. De meest voorkomende ziekten

zijn de melaatschheid (Elephantiasis graecorum), die echter alleen tusschen

59° en 69° NB. voorkomt en de kanker. De laatste ziekte veroorzaakt

niet minder dan 4°/0 der gezamenlijke sterfgevallen. Maar het grootste

contingent der sterfgevallen leveren ook hier weer borstziekten (Phtlüsis en

Tuberculosis pulmonum), nam. 14 °/0 . Cretins komen in Noorwegen zel-

den voor. Daarentegen is het aantal krankzinnigen en idioten vrij groot.

In 1865, bedroeg dit 3.05 per 1000 bewoners, terwijl in datzelfde jaar,

dit cijfer, in Zweden, 2.16 en in Denemarken, 2.18 bedroeg. Als de voor-

naamste oorzaken van dit treurig verschijnsel, moeten beschouwd worden

erfelijken aanleg en het onmatig gebruik van bedwelmenden drank. In

waarheid, is dat ook hier een kanker, die aan de volkswelvaart knaagt.

Sedert 1 840 worden, ook van regeeringswege, tal van pogingen in het

1 Schwab. Merkur. 17 Februar. 1876.

2 Dr. O. J. Broch. Le Royaume de Norvège et le peuple norvégien , ses rappoils sociaux,

hygiène, moyens d'existence, sauvetage. moyens de conimunication et économie. Christiania.

1876. 8o.

Ëinil J. Jonas. Norwegen und seine Enlwicklung. Berlin. 1876. 8o.
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werk gesteld, om hierin verbetering aan te brengen. En dat die pogingen

niet vruchteloos bleven, kan uit de volgende cijfers blijken. In 1833, be-

droeg de consumptie van brandewijn, 16 liters per hoofd der bevolking;

in 1843 was het op 10 liters gedaald en tusschen de jaren 1861 en 1865

was het zelfs op 4.4 liter teruggebracht. Ter wille van de waarheid,

moeten we echter mededeelen, dat het, sedert laatstgenoemd jaar, weder

gestegen is, tot 6.7 liter. Dit minder gebruik komt vooral den meer be-

schaafde standen ten goede
,

bij welke vroeger de dronkenschap vrij al-

gemeen was.

In Noorwegen, is de schoolplicht ingevoerd. Van af het achtste jaar, tot

aan de bevestiging, die gewoonlijk op 15-jarigen leeftijd plaats vindt, moe-

ten de kinderen onderwijs ontvangen. Nog steeds voert de kerk , in alle

schoolaangelegenheden, een zeer hoog woord. Het hoofddoel toch van het

lager onderwijs is de jeugd een werkelijk christelijke opvoeding te geven.

Een groot deel van den schooltijd wordt dan ook besteed aan onderwijs

in den godsdienst en in bijbelsche geschiedenis, aan het lezen van den Bijbel

en psalmzingen.

De Noorweegsche huizen zijn, in den regel, van hout, ja steenen gebou-

wen behoorden, vijftig jaar geleden, tot de zeldzame uitzonderingen. Sedert

een twintigtal jaren echter zijn, in dit opzicht, van regeeringswege, voor

de steden, eenige bspalingen gemaakt, waaraan echter slechts zeer onvolle-

dig, de hand wordt gehouden. Slechts huizen van een bepaalde afmeting

mogen uit hout worden opgetrokken en deze moeten op zekeren afstand

staan, van andere gebouwen.

De meest in gebruik zijnde brandstof is hout, in enkele deelen des lands

turf en in de steden ook wel steenkolen, 't Verdient vermelding, dat zelfs,

in dit zoo houtrijke land, de klacht wordt vernomen, dat de wouden wor-

den uitgeroeid en er dientengevolge gebrek aan hout voor de deur staat.

De zindelijkheid der Noren wordt, door de meeste reizigers, geroemd ; of-

schoon het waar is, dat zij, in sommige visschersdorpen, langs de Westkust

en in enkele Zuidelijke deelen, zeer veel te wenschen overlaat. En in

Lapland en Finmarken is het, in dit opzicht, het ergst gesteld.

Slechts in een klein deel des lands, zijn de spoorwegen middelen van verkeer.

In 1878, waren 493 km. in exploitatie, 859 in aanbouw en 215 ge-

projecteerd. Deze zullen, op het eind van 1881, allen bereden moeten

worden. Alsdan zal dus het spoorwegnet een lengte hebben van 156 7 km.

De hoofdlijn zal zijn die van Christiania naar Throndhjem, een afstand van

ongeveer 500 km., die door een 115 km. lange lijn, met het Zweedsche

spoorwegnet, in verbinding zal worden gebracht. Overigens bestaat, in een

groot gedeelte des lands, een uitstekend goed ingerichte paardenposterij.

De belangrijkste steden van Noorwegen zijn Christiania, Christiansand,

Stavanger, Bergen, Throndhjem, Romsö, Bodö en Tromsö. Enkelen daar-

van zullen we wat van naderbij beschouwen.



Christiania, met het fort Agershuus, de zetel der regeering, koop- en

akademiestad, kan zich in geen enkel opzicht, met Stockholm vergelijken,

noch wat aangaat de schoonheid der ligging, noch de grootschheid en

prachtder openbare gebouwen, noch de rijkdom harer musea. Deze stad heeft dan

ook eerst, gedurende den jongsten tijd, een hoogere vlucht genomen. Nog

in het jaar 1814, telde haar bevolking nauwelijks 10000 zielen, tegenwoor-

dig meer dan 90000. Merkwaardigheden bezit Christiana niet. Moeielijk

toch kunnen als zoodanig gelden een koninklijk slot en een tuchthuis, een

schouwburg en een koopmansbeurs, een hoogeschool en een gouvernements-

gebouw en andere openbire gebouwen. De stad is verdeeld in vier kwar-

tieren en twaalf voorsteden, welke laatstea, op grooten afstand van elkan-

der liggen, vaak door bergen en dalen gescheiden. De stad zelve is ge-

bouwd op een rotsachtigen bodem, die op sommige punten zich verheft,

zelfs tot een vrij aanzienlijke hoogte, naast het nieuwe gebouw voor de

Storthing.

De Westkust van Noorwegen ligt, geheel en al bloot , voor de regen-aan-

brengende W. en Z. W. winden. Vandaar, dat de neerslag, vooral in

het Zuidelijk deel des lands, vrij aanzienlijk is. In Bergen, bedraagt hij

zelfs gemiddeld 1.9 M. per jaar, en 't heeft meer regen- dan andere dagen.

Slechts zelden heeft de reiziger het voorrecht, deze voormalige hoofdstad

van Noorwegen, bij droog weêr, te bezoeken. De plaats, met 30000 in-

woners, die zich als het ware, tusschen rotsspleten hebben genesteld, is

eigenlijk samengesteld, uit vier of vijf stadjes, die door steile bergwanden,

van elkaar gescheiden zijn. Bergen is de voornaamste handelsplaats van

Noorwegen en de hoofdzetel der visscherij. Van de Lofoden- eilanden wor-

den jaarlijks 600000 stokvisschen aangevoerd, terwijl 200000 ton traan en

zoutevisch worden uitgevoerd. De stad ligt aan het uiteinde der diep in

het land indringende golf Waag, heeft enge, kromme en oneffen straten,

meestal houten huizen, opgetrokken in den eigenaardigen Noorweegschen

stijl, twee poorten, zes pleinen en een koninklijk slot. Verder bezit het

een beurs, volgens Vaudal, een waar paleis en een schouwburg, die veel

heeft van een slecht gesloten wagenschuur.

Het gebied ten Noorden van Bergen, de streek van de Sognefjord, Koms-

dal, Dronthjem en het poolgebied, schijnt gebrek aan besproeiing te hebben.

Aldaar is Juli de schoonste maand.

Zelfs de Noordelijkste punten zijn tegenwoordig vrij gemakkelijk bereik-

baar, daar elke week stoomschepen, van Dronthjem uit, langs de geheele

kust varen, tot op Badoe, aan de Russische grens, 's Winters varen er

minder booten en dan duurt bovendien de overtocht veel langer, daar de

scheepvaart, door de enge, rotsachtige kanalen, in donkere nachten, onmo-

gelijk is. De booten zijn ruim, zeer goed ingericht en doen gemiddeld om

de drie uren, het een of andere station aan. Door een aantal eilanden en

rotsen, is de geheele Westkust van Noorwegen, ten N. van Cbristiansand,

zoozeer beschut, dat er nimmer een zware golfslag gaat, en zelfs zij, die

er het meest vatbaar voor zijn, geen last van zeeziekte hebben. Dikwijls

stoomen de booten, uren lang, door een zeer smalle zeestraat.

In den zoogenaamden »tuin van Noorwegen ," ligt het sterke Dronthjem
,

met 21000 inwoners. Aldaar stort zich de Nid in de Dronthjemer-fjord
,
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een diep in het land indringende golf. Het is een van de belangwekkendste

en oudste steden van Noorwegen. Nadert men haar aan de zeezijde, dan

strekt de stad zich uit , in den vorm van een halven cirkel. Terrasvormig

liggen de witte , houten huizen boven elkander en tegen een achtergrond

van weelderig groen , teekent zich de eerwaardige Kathedraal van St. Olaf

af. Bepaald merkwaardig is het , dat men zich hier
,
op den breedtegraad

van de Hudsonsbaai en de Behringstraat
,

nog altijd in de beschaafde

wereld bevindt. Niet alleen toch bezit Dronthjem uitnemende scholen , ook

voor hooger onderwijs , en op een weidschen voet ingerichte ziekenhuizen,

maar men vindt er zelfs een schouwburg , waarin meestal drama's , een

enkele maal, zelfs opera's opgevoerd worden. Maar wat nog meer zegt ,

zelfs op nog hooger breedte dan Dronthjem , vinden we eenige niet on-

belangrijke plaatsen ; zoo wordt deze stad het meest Noordelijk centrum

van beschaving , in Noorwegen , en ware het niet , dat Archangel, in dat

opzicht , haar mededingster ware , dan zou het van Europa
,

ja van de

geheele aarde zijn. De niet onbelangrijke plaatsen , waarvan we zoo even

spraken, zijn : Eamsos , Bodö en Tromsö. Eerstgenoemde plaats ligt aan

den mond van den Eamsen , eene groote bevaarbare rivier , die door eene

volkrijke landstreek stroomt , te midden van graanvelden , weilanden en

wouden. Bodö ligt , binnen den poolcirkel , aan den mond van den Sal-

ten-fjord
,

tegenover het meest Zuidelijke der Lofoden. Die eilanden, een

rij kale rotsen, in allerlei fantastische vormen , beslaan ongeveer */4 van

Bodö's horizont. Bij helder weder , teekenen zij zich scherp tegen de

grauwe lucht af. Zijn die eilanden onder een sneeuwkleed bedolven , dan

bieden zij een wonderschoon gezicht aan. Enkelen verheffen zich , tot een

hoogte van 1520 M. Zij worden bewoond door een geharde visschersbe-

volking , die vooral in de productie van levertraan , een middel van be-

staan vindt. Bodö gaat voor een stad door en verhoovaardigt zich op

een bevolking van niet minder dan 1000 zielen. Het heeft een fraaie

ligging, in een dal, dat door schoone heuvels is omgeven, en waarin graan-

velden en weilanden elkander afwisselen. Die heuvelen zijn met tal van

Alpenkruiden begroeid. Wat aangaat verscheidenheid in vormen ,
schijnt

de flora dezer streken, zelfs die van Midden-Noorwegen, te overtreffen.

Op Bodö volgt , in beteekenis , Tromsö. Deze stad ligt op een klein

eiland , dat slechts door een smal kanaal gescheiden is van een grooter ,

dat de stad tegen den wind beschut. Zoo vormt Tromsö een zeer goede

havenplaats , waar tal van schepen
,
Noorweegsche

,
Russische, Duitsche en

tal van anderen samenkomen. Ook hier weder ziet men stapels stokvisch ,

die in de zon te drogen liggen. De stad heeft een aantal winkels. Twee

daarvan prijken zelfs met spiegelruiten en met levensgroote, gekleede lede-

poppen, en trachten aan dezen Noordelijken uithoek der aarde , een groot-

stadsch aanzien te geven. Op den achtergrond, verheffen zich, met beuken

en sparren begroeide heuvels
, waarop eenige niet-onaardige landhuizen

prijken. Van hieruit
,

geniet men een bepaald grootsch gezicht
,
op den

trotschen heuvelketen der tegenover de stad gelegen eilanden. Begeeft

men zich echter buiten de stad, dan bemerkt men weder, op welk een be-

langrijke breedte, men zich bevindt, want enkele schreden, buiten de stad,

ziet men zich , zelfs in Juni , door sneeuwvelden omringd.
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Tromsö's roem is zijn kathedraal , een groote , houten kruiskerk , die

in volle kleurenfrischheid prijkt. Inwendig is zij rijk aan prachtig hout-

snijwerk ; bovendien bezit zij een groot , welluidend orgel. 1

Te Tromsö raken beschaving en ruwheid aan elkander. In haren om-

trek toch, leven een aantal Lappen , en ofschoon de zendelingen hier ware

wonderen hebben verricht , toch betoonen zij zich nog altijd een lager ras.

Hun aanleg voor verstandelijke ontwikkeling schijnt zeer gering te zijn
,

en zij nemen, in die streken
,

ongeveer dezelfde positie in , als de Zigeu-

ners, in Duitschland.

De Lappen , een Finsche volksstam , wonen in het Noordelijk deel van

het Scandinavisch schiereiland en het aangrenzend gebied. Zij worden on-

derscheiden in Rendier- of Berglappen
,
zoogenaamde Fjeldfinnen , die met

hun rendierkudden een armoedig leven leiden en het eigenlijke volkstype

vertegenwoordigen , en Visch- of Kustlappen. De laatsten worden weder

onderscheiden in Elve- en Söfinnen , naarmate de zoet- of zoutwater-vis-

scherij , in hun behoeften voorziet. Zijn zij bekeerd tot de Grieksch-Ka-

tholieke Kerk , dan dragen zij den naam van Skoltefinnen.

De Lappen zijn klein van gestalte , doch krachtig gebouwd , en hebben

een breed gelaat
, mei een spits toeloopende kin. Zij hebben een zeer

vreedzaam karakter en hun groet »Vrede zij u geeft daar reeds getui-

genis van. Daar tegenover staan echter ook zeer slechte eigenschappen, als

hebzucht
, gierigheid , onreinheid en verslaafdheid aan brandewijn. Daarbij

komt nog een buitengemeen sterk bijgeloof. Onder hen toch ontmoet men

nog een aantal mannelijke en vrouwelijke waarzeggers , die geboorte of

dood voorspellen. Daarbij maken zij gebruik van den echt-ouderwetschen

toovertrommel. Vrij algemeen is het geloof verbreid , dat de bescherm-

geest , die den Lap door het leven geleidt, na diens dood, in het lichaam

van een jong rendier vaart, om henen te ijlen , naar al die plaatsen, waar

zijn beschermeling
,

gedurende diens leven
,
goed of kwaad gedaan heeft

,

om daardoor zijn belooning of straf te bepalen.

Onder de Lappen, staan de Noorweegsche nog het hoogst ; de Zweed-

sche , Finlandsche en Eussische Lappen staan veel lager.

De verhouding tusschen de geboorten en sterfgevallen is bij de Lappen

zeer gunstig. Dientengevolge neemt hun aantal steeds toe. Daar staat

tegenover , dat de Lap , zoodra hij de Noorweegsche taal machtig is
,

zijn

afkomst verloochent , en na korten tijd , met de Noorweegsche kleeding ,

ook het Noorweegsche volkskarakter aanneemt , of althans tracht aan te

nemen. Voor een dergelijke herschepping, is zelfs niet zoo heel veel tijd

noodig.

1 Wiener Abendposl. ll Seju. 1875.
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De letterkunde van dezen stam is van zeer weinig beteekenis , en bo-

vendien , voor het grootste gedeelte , van Noorweegsche afkomst. Zij be-

staat uit eenige kleinere liederen en epische gedichten. 1 Wat onder hen

nog gelezen wordt, zijn boeken van godsdienstige strekking. De verbreiding

van Noorweegsche boeken wordt bemoeielijkt , door het verschil in de

,

in gebruik zijnde letterteekens.

Dat de Lappen eenig begrip hebben van genootschappelijke samenwer-

king, kan hieruit blijken, dat velen hunner, hun bespaard kapitaal bijeen-

voegen, voor gemeenschappelijke ondernemingen. Dat kapitaal bestaat uit

rendierkudden. Menig Lap bezit meer dan 400 van die nuttige dieren

,

die hem
,

zijn vrouw en zijn kinderen moeten voeden. 2 Wat aangaat de

verdeeling van arbeid
,

daarop zou de staathuishoudkundige nog heel wat

aanmerking te maken hebben. De mannen koken de pot, de vrouwen

naaien en gezamenlijk verzorgen zij de rendieren. En ofschoon deze die-

ren den geheelen rijkdom van de Lappen uitmaken , toch staat de veeteelt

nog op een lagen trap.

Dat ook de modezucht , tot bij deze weinig beschaafde menschen is door-

gedrongen, bewijst het overvloedig gebruik van koffie, dat bij hen in zwang

is , de gewijzigde haartooi der vrouwen , de invoering der Finsche schaat-

sen, enz. Maar tevens is dit een bewijs, dat zij niet zoozeer aan het oude

hangen , of zij willen iets beters en meer praktisch aannemen. Daartoe

kunnen zij dan ook des te gemakkelijker besluiten , daar geen historische

herinneringen hen binden. Gebeurtenissen uit het leven van zijn grootva-

der zijn almede de oudste herinneringen van den Laplander. Want de

sagen , die onder hen in zwang zijn
,

zijn minder verhalen van plaats ge-

had hebbende gebeurtenissen, als wel van datgene, wat in alle tijden, zou

kunnen gebeuren , in alle landen , waar nomaden en rendieren gevonden

worden. Wat hun godsdienstige begrippen aangaat
,

zijn zij Christenen.

Maar al zijn ze ook voor het Christendom, ze zijn er, op lange na, niet ach-

ter, en laten er zich dan ook bitter weinig aan gelegen liggen. Op het

punt van het huwelijk
,
huldigen zij vrij wel , de moderne begrippen , en

schoonheid en lieftalligheid van een meisje , wordt in den regel afgeme-

ten, naar het aantal rendieren, dat zij ten huwelijk medebrengt.

Over het algemeen , stellen zij nog veel belang in de maatschappelijke

aangelegenheden, in school, kerk, gemeente en provincie. Of deze of gene

minister aftreedt of valt , kan hen volstrekt niet schelen , maar dat er een

koning is, weten zij heel goed. In het stipt betalen der belastingen, ver-

raden zij hun zucht voor orde en hun plichtgevoel, maar zij onthouden den be-

lastinggaarders hun aanmerkingen niet. Op hun lichamen, zijn zij niet onzin-

delijk, maar al drijven er ook een aantal haren , van hun vrouwen of rendieren

in hun soep , dat deert hen volstrekt niet , en dat het noodzakelijk is

hun vaatwerk te reinigen , daarvan hebben zij, in het minst geen begrip.

Mits zij goed behandeld worden
,

zijn deze nomaden zeer goedig en ge-

makkelijk buigen zij voor hem , die een wilskracht toont , die in overeen-

stemming is met het klimaat. Zij zijn ten volle eerlijk en men kan hun

1 Lieder der Lappen
,
gesammelt von O. Donner. Helsingfors. 1876. 80.

<2 Heinrich Frauberger. Der Besilz der Nomadenlappen. Ausland. 1872 No. 13 S. 303.
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alles toevertrouwen , behalve rendieren , want het stelen daarvan , noemen

zij geen diefstal. Dat zij overigens eerlijk zijn is van het hoogste belang,

daar zij, in die streken, de eenige bruikbare gidsen zijn. Inderdaad leggen

zij, in het vinden van den weg, een bewonderenswaardigen tact — of laat

ons liever zeggen — instinct aan den dag.

HET KONINGRIJK DENEMARKEN.

Dit kleine rijk bestaat uit het Noordelijk deel van het Kimbrische schier-

eiland , het vlakke Jytland of Jutland , en een aantal eilanden ,
die in

de Oostzee en den Atlantischen Oceaan, verspreid liggen. Tot de laatst-

genoemden behooren IJsland en de grosp der Far-öer. Het eigenlijke

hoofdbestanddeel van het rijk wordt gevormd door de eilanden der Oostzee

Deze zijn : Funen
,
Langeland , Laaland of Lolland , d. i. laag land , Fal-

ster , het rotsige Möen, Sjalland (Seeland), Amager , Saltholm en het bijna

ontoegankelijke, doch in het binnenland, uiterst vruchtbare Bornholm. In

het Kattegat liggen de eilanden Anholt en Lassö.

Laat men IJsland en de Far-öer buiten rekening , dan heeft het Deen-

sche rijk een oppervlakte van 690 M. en eene bevolking van 1874000

zielen
, die nagenoeg allen tot de Luthersche kerk behooren.

De regeeringsvorm van Denemarken is streng constitutionneel. Het

land is verdeeld in 13 ambten , waarvan 4 op de eilanden en 9 op Jut-

land. IJsland , dat een afzonderlijke wetgeving en een eigen wetgevende

vergadering bezit — de Althing — , is verdeeld in 4 ambten
,
terwijl de

Far-öer, te zamen, 1 ambt vormen.

Buiten Europa, bezit Denemarken koloniën, in Groenland en in West-Indië,

waar de eilanden St. Thomas, St. John en St. Croix, de Deensche heer-

schappij erkennen.

Het leger van dezen kleinen staat bestaat uit 52000 man , de oorlogs-

vloot uit ' 63 bodems.

De Deensche natie heeft der beschaving belangrijke diensten bewezen.

Hun taal , die iets plats heeft , is uitnemend geschikt , om kinderlijke

denkbeelden uit te drukken. De beroemde Andersen, vertoont in zijn won-

derschoone sprookjes , vele punten van overeenkomst met den Noorweger

Björnson. Ook op het punt van treurspelen , hebben de Denen heel wat

geleverd.
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Het volkskarakter van den Deen vertoont een aantal lichtzijden. Vooral zijn

goedhartigheid, zijn gulheid, en natuurlijke vroolijkheid trekken aan. Daarom

vormt hij een sterke tegenstelling met den stroeven Noor. Met den laat-

ste heeft hij gemeen , een overdreven prikkelbaarheid, op het punt van

nationaliteit. Zijn innige vaderlandsliefde ontaardt dikwijls in wantrouwen,

tegenover anderen en vooral ziet hij met zorg naar Duitschland.

Het land is vlak en zeer effen. Het is, in hooge mate, vruchtbaar.

Hierop maken alleen een uitzondering het Oostelijk deel van Jutland, dat

door een weinig hooge landverheffing doorsneden wordt , en eenige heide-

velden.

De dampkringslucht is er vochtig en het weder veranderlijke

Belangrijke rivieren en meren bezit Denemarken niet , en zondert men
de hoofdstad uit , dan zijn er evenmin belangrijke steden.

De spoorweg , die dwars door het eiland Seeland loopt en Korför
, op

de Z. W. kust , met Kopenhagen verbindt
,

gaat door een landstreek,

die zeer weinig merkwaardigs aanbiedt. Vlakke
,

goed bebouwde velden
,

grasrijke weiden ,
waarin het vee in vrijheid ronddoolt , worden van tijd

tot tijd afgewisseld, door enkele schoone beukenwouden, zooals men die in

Noord-Duitschland aantreft. De eenige stad van beteekenis , die men

aandoet, is Roeskilde , met 4700 inwoners, aan een diep in het land

dringende fjord , een stad , die zoowel in de krijgsgeschiedenis , als in de

mythologie van Denemarken , een zekeren naam verworven heeft. Einde-

lijk, na een rid van drie uren, is het doel van den tocht bereikt , en de

prachtige hoofdstad maakt , na het doortrekken van het eentoonig land-

schap , een des te verrassender indruk.

Kjöbnhavn (Kopenhagen) , de Deensche hoofd- en residentiestad , is het

middelpunt en de paarl van den Deenschen Archipel , van die menigte

eilanden, waarmede de zeeboezem tusschen Jutland en Zweden, als bezaaid

is. De oppervlakte , door de hoofdstad ingenomen, beslaat 2222 hectaren,

waarvan Vs binnen de oude stadswallen. Op den lsten Januari 1876
,

bedroeg hare bevolking 210000 zielen, terwijl ze, in de laatste vijf jaren,

met 2 x
/2 °/0 per jaar , was toegenomen. Deze sterke zeehaven is de zetel

der regeering en bezit een universiteit, een akademie van kunsten en we-

tenschappen , prachtige musea , een aantal wetenschappelijke instellingen

van algemeen nut , vele voortreffelijke inrichtingen van onderwijs en

uitgebreide manufactuur-fabrieken. Tevens is zij de hoofdzetel van De-

nemarkens handel. De straten herinneren, door hunne talrijke huizen,

vaak zes of zeven verdiepingen hoog , aan die van Hamburg. Menigvul-

dig zijn de openbare gebouwen , in een deftigen, smaakvollen stijl opge-

trokken, en veelal versierd, met nette uitgesneden gevels, die met allerlei

wapenen prijken. Daar tusschen, verheffen zich de paleizen van den ouden,

rijken adel en een buitensporig aantal koninklijke verblijven , die voor het
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meerendeel , uit de vorige eeuw dagteekenen. De straten zijn meestal breed

en van trottoirs voorzien ; enkelen hebben het aanzien van boulevards. De
ruime pleinen zijn door zwaar geboomte beschaduwd en prijken met tal

van standbeelden. Vooral des Zondags, beweegt zich, langs die straten en

pleinen, een menigte wandelaars, waaronder velen , die bij Baedeker hun

troost zoeken. Twee paardenspoorwegen loopen door de geheele stad, be-

nevens een groote menigte van stadsomnibussen , en zoowel deze
, als de

talrijke huurrijtuigen, staan onder streng politie-toezicht , zoodat dan ook

al deze takken van openbaren dienst een ordelijkheid en geriefelijkheid be-

zitten, zooals in bijna geen andere stad, van ons werelddeel.

Onder de musea zijn er twee vooral opmerkelijk : dat van den be-

roemden Thorwaldsen en dat van Noordsche oudheden. Wil men zich

,

onder den plechtigen
,
overweldigenden indruk van de laatstgenoemde plaats,

in een schoone wandeling vermeiden, dan heeft men een rijke keuze. Maar

onder de talrijke wandelingen
, bekleedt het vermaarde Tivoli , een eerste

plaats. Het is een groot
,

kunstig aangelegd lustoord , dat vooral aan den

rijkdom aan water
,

zijn bekoorlijkheid dankt.

De schouwburgen en overige plaatsen voor publieke vermakelijkheden

herinneren, aan de eene zijde, aan onze volksfeesten , aan de andere zijde,

aan de Parijsche mode. 't Heeft er iets van, alsof het hier altijd kermis

ware, en voor een geringen entrée-prijs, vindt het meest gemengde publiek

toegang.

Wil men rustig genieten , dan is daarvoor geen geschikter gelegenheid

te bedenken , dan de hooge zeedijk , die langs de Sond loopt. Daar heeft

men het uitzicht op het levendigst zeetafereel, dat de verbeelding zich

denken kan. Tal van schepen liggen ten anker, in de wel niet gesloten

haven , maar zeer veilige zeestraat , die de stad van het eiland Amager

scheidt. En de talrijke stoomschepen , die af en aan varen en dikke wol-

ken van zwarte rook uitbraken, herinneren ons onophoudelijk, dat men zich

in een van de grootste handelshavens van Europa bevindt.

Alle overige steden van Denemarken hebben slechts een geringe be-

langrijkheid. Van dezen noemen we alleen Helsingör , met 10000 inwo-

ners
,
op het eiland Seeland

,
Nijborg , met 2800, en Odense , met 1400

inwoners, op Funen
,

Nijkjöbing
, op Falster en Rönne , met 5400 inwo-

ners, op Bornholm. Op het vaste land van Jutland, liggen Aalborg, met

10000, Aarhuus , met 15000 en Fredericia , met 6300 inwoners. Bij

laatstgenoemde plaats , heeft de Kleine Belt een breedte van l
7
/8 Km.

Wat aangaat de middelen van bestaan, moeten landbouw en veeteelt, in de

eerste plaats, genoemd worden. Vooral de officieele opgaven uit Engeland,

verspreiden hieromtrent veel licht en de opgegeven cijfers duiden op een

zeer bloeienden toestand. In 1875, werden meer dan 88000 stuks runde-

ren uitgevoerd , wat den uitvoer, over 1874 , met meer dan 1/3 overtrof.

Van schapen en lammeren, werden niet minder dan 65000 stuks uitge-

voerd. Ook dit getal overtreft dat van vorige jaren, met 1
/3 . Daarente-

gen wijst de statistiek op achteruitgang , ten opzichte van varkens en veld-

vruchten , ofschoon de uitvoer toch nog altijd belangrijk blijft. Boter werd,

tien jaren geleden
,
nog in het geheel niet uitgevoerd , thans meer dan

120000 vaten.
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De opbrengst van den bodem, aan landbouw- en veeteeltproducten, nam
aanzienlijk toe; de aanwending van nieuwere werktuigen, een betere wijze

van bebouwing en de aanwending van een grooter kapitaal droegen daar-

toe het hunne bij. In 1869 , werd de gezamenlijke waarde dier produc-

ten geschat op f22000000; in 1874, was dit cijfer gestegen tot f 39000000.

De handelsvloot , die nog steeds uitbreiding ondergaat, heeft een inhoud

van 225000 ton. Ze bestaat uit 2882 zeilschepen , 135 stoomschepen en

omstreeks 11000 kleinere vaartuigen. In 1874, werd ingevoerd vooreen

waarde van f 84000000
,

uitgevoerd voor f 65000000. — Onder de lan-

den , die met Denemarken handel drijven , neemt Duitsehland den eersten

rang in
,

Groot-Brittanje den tweede. Daarbij moet echter in het oog

worden gehouden, dat onder de handelsbeweging, tusschen Duitsehland en

Denemarken , begrepen is een belangrijke doorvoerhandel
,
op Groot-Brit-

tanje , zoodat in werkelijkheid, deze staat den eersten rang inneemt.

Het budget van Denemarken bedroeg, voor het jaar 1876—1877
,

f 18000000 aan inkomsten, f 16850000 aan uitgaven; de nationale

schuld bedroeg, op 1 Maart 1875 , ruim f 69000000. 1

Buiten het eigenlijke Denemarken , omvat het Deensche rijk, in Europa,

nog de Far-öer en IJsland.

De eerstgenoemden vormen een groep van 22 kale, steile rotseilanden
,

die een gezamenlijke oppervlakte hebben, van 24 M. Het klimaat is

stormachtig en vochtig, echter niet zoo ruw, als men, op deze hooge breedte,

verwachten zou. Dit moet vooral worden toegeschreven aan de uitwerking

van den warmen golfstroom, die tevens een massa drijfhout, op de kusten

aanspoelt. De 9000 inwoners zijn geheel en al van het overige gedeelte

der aarde gescheiden. Slechts bij uitzondering toch , zet een Deensch schip

zijn koers derwaarts
, om wol en vederen in te nemen , en enkele ambte-

naren, of een predikant te brengen of af te halen.

Flora en fauna beiden staan op een tamelijk lagen trap van ontwikke-

ling. Vrij goede weiden verschaffen voedsel aan een menigte schapen en

enkele kleine paarden. Dat eerstgenoemden , die half-wild opgroeien

,

meestal een onooglijk aanzien hebben, ligt niet aan het soort, maar aan

de gewoonte der eilanders , om de loszittende wol , uit te plukken. Be-

halve schapenteelt, vinden de bewoners hun middelen van bestaan, in vo-

gelvangst en eenige visscherij. De eerste gaat gepaard met groote geva-

ren
,
daar de broeiende vogels gevangen worden, op hunne nesten , die in

rotsspleten verborgen liggen. Alleen langdurige oefening , die een verba-

zende lenigheid der ledematen ten gevolge heeft , stelt de bewoners in

staat, tot op een duizelingwekkende hoogte, hun buit op te sporen en te

vangen. Ofschoon jaarlijks menschenlevens te betreuren zijn , staat het

aantal ongelukken toch volstrekt niet in verhouding, met het gevaarlijke

van het werk.

Wiener Abendpost. 3 October 1876.
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Dikwijls is de communicatie tusschen deze eilanden onderling, maanden-

lang gestremd, door den feilen stroom, die somtijds gaat, in de smalle ka-

nalen , die ze van elkander scheiden.

Veel belangrijker echter dan de Par-öer is het eiland IJsland, vooral ook om

het eigenaardige van zijn bevolking. Deze bedraagt ongeveer 70000 zielen,

en kan zich zelve met recht, als het jongste en meest onvermengde, onder

de Europeesche volken beschouwen. Want zeker heeft geen enkel

Germaansch volk zijn karakter zoo rein bewaard en zelfs de taal , die op

IJsland gesproken wordt , is nog dezelfde als die , welke de eerste land-

verhuizers , in het jaar 874 spraken, en wijkt dus slechts weinig van het

Oud-Noordsch af.

De IJslanders zijn kloeke
,
krachtige menschen , die zich door een reeks

van goede eigenschappen onderscheiden. Zij zijn kalm
,
ernstig en voor-

zichtig, eenvoudig in hun zeden
,
gastvrij en vrijheidlievend

;
daarbij ech-

ter twistziek en met buitengemeene taaiheid, aan het oude gehecht.

Ofschoon landbouw op IJsland kan worden uitgeoefend
,
hangt toch het

rijp worden van het graan, van zooveel omstandigheden af , dat het, op

den duur , veel voordeeliger uitkomt , koren te koopen , dan het te ver-

bouwen. Daarentegen biedt het eiland grazige weiden aan. Bij elk boe-

renhuis, vindt men een zoogenaamde tuun, d. i. een stuk weiland, waar-

van de grenzen, door steenen zijn aangewezen. Van half Juli tot Septem-

ber, valt de hooitijd en dan begeeft zich alles, wat werken kan , naar de

hoogvlakten , om zooveel mogelijk binnen te halen.

Langs de West- en Zuidkusten is de zee zeer vischrijk. Daar is clan

ook de vischvangst het hoofdmiddel van bestaan. De vogelvangst is hier

van veel minder beteekenis ; slechts die van eiderga nzen, verdient een af-

zonderlijke vermelding. De nijverheid staat op een zeer lagen trap.

Verregaande onreinheid is een karaktertrek van deze eilanders, 't Is als

waren zij bepaald bang voor zeep , water en kammen. Ambachten worden

volstrekt niet beoefend , of liever , ieder beoefent ze voor zich zelve

;

vandaar dat, bij iedere boerenwoning, een soort smederij behoort , waarin

althans de paarden beslagen worden.

De woningen liggen meestal op zich zelve
,

op grooten afstand van

elkaar , zonder plaatsen -of dorpen te vormen. De wanden zijn gebouwd

van steenen en plaggen en laatstgenoemden vormen ook de grondstof voor

de daken. De balken
,
gevels en deuren zijn van hout.

In den regel, omvat zulk een woning , baer genaamd , een aantal

huizen , die elk uit een enkel vertrek bestaan. Het eigenlijke familiever-

trek is de zoogenaamde «badstofa ,'' welke men door een valdeur binnen-

komt. De vuurhaard wordt zonder schoorsteen gestookt, vandaar heerscht,

in bijna alle huizen, een alleronaangenaamste stank, afkomstig van de rook

van turf
,
schapen- en koeienmest , die hier dag en nacht worden gestookt.
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Alleen in de streken , waar drijfhout verkrijgbaar is , zien de huizen ei'

wat beter uit.

Als in bijna alle maatschappijen , die nog op een lagen trap van ont-

wikkeling staan, vindt men ook in IJsland, weinig standsverschil. Beston-

den er , in de eerste jaren , na de ontdekking , ook al enkele rijken , hun

rijkdom is langzamerhand verdwenen en gemeenschappelijke armoede heeft

bet standsverschil uitgewischt. Alleen geven enkele maatschappelijke be-

trekkingen wat meer aanzien. In zoo verre wordt de eerste stand gevormd

door de geestelijken en ambtenaren , de tweede door de kooplieden en de

derde door de »Thomthuszmenn," d. z. die personen, die zoo arm zijn,

dat zij geen koe bezitten. De vierde stand wordt gevormd door de tal-

rijke armen, in wier bestaan, door de algemeene liefdadigheid, op tamelijk

bekrompen wijze, voorzien wordt. De kooplieden onderscheiden zich zelden

door beschaving of nette vormen, maar nemen alleen, door hun betrekke-

lijken rijkdom, een eenigszins hoogere positie in. De meesten hunner zijn

Denen, doch hun aantal neemt langzamerhand af, daar zich meer en meer

verbruikvereenigingen beginnen te vormen, welke het misschien, na een

betrekkelijk kort tijdsverloop, gelukken zal, hen geheel en al, van het eiland

te verdrijven. En van dit verdrijven der kooplieden, belooft men zich

gouden bergen, omdat alsdan het geld niet langer naar Kopenhagen gaan,

maar op het eiland zelve blijven zal.

Ten plattenlande, wordt de stand, dien iemand in de maatschappij in-

neemt, afgemeten naar het al of niet bezitten van een koe. Wie een koe

en een eigen stuk weiland bezit, onverschillig of hij dit laatste in eigen-

dom of in pacht heeft, wordt gerekend tot den stand der »bondi'' te be-

hooren. De thomthuszmenn daarentegen zijn, voor bet meerendeel ,

visschers.

Het hoogste aanzien genieten de ambtenaren, waaronder de »Syslumann"

de gewichtigste, zoo al niet de eerste plaats, inneemt. Hij toch is koning

in zijn district en vereenigt een tal van gouvernementeele waardigheden ,

in zijn persoon. De controle, waaronder hij staat, is van zeer geringe

beteekenis ; toch komt plichtverzuim of machtsaanmatiging zelden voor.

De dragers der IJslandsche beschaving, de onderwijzers der jeugd en de

zedeleeraars van het volk, zijn de Evangelische geestelijken. De predikant

houdt zich op IJsland, niet alleen bezig met de verkondiging van het evan-

gelie, het bezoeken van kranken, en het geven van godsdienstonderwijs,

maar daarenboven vervult hij de betrekking van ontvanger der belas-

tingen, koster, vrederechter, inspecteur van het onderwijs, en nog een

aantal andere betrekkingen, buiten en behalve die van landbouwer. En

dat zij ook die bijbaantjes niet verwaarloozen, blijkt uit den vrij voldoenden

trap, waarop de wetenschappelijke kennis, onder het volk staat, 't Spreekt

wel van zelve, dat, onder deze omstandigheden, de invloed der gees-

telijkheid zeer groot is. Nergens speelt de godsdienst, ook in het da-

gelijksch leven, zulk een groote rol, dan op het streng protestantsche

IJsland.

De hoofdstad van het eiland is Reikiavik, op de Z. W. kust, met 2000

inwoners. Het is niet alleen de zetel van het burgerlijk en kerkelijk be-

stuur, maar tevens van wetenschappen en handel. Het leven is, in deze

21



stad, volstrekt niet ongezellig. In den winter, heeft het zijn bals en soi-

rées, zoo goed als elke andere Europeesche stad, en het bezoeken van den

kleinen schouwburg, behoort onder de meest geliefkoosde uitspanningen.

HET KONINGRIJK GROOT-BRITTANJE

EN IERLAND.

De maritieme ligging van Engeland, zijn zacht, vochtig klimaat, zijn

rijkdom aan allerlei hulpbronnen, de vruchtbaarheid van zijn bodem, de

richting zijner stroomen en de gelukkige vorm zijner havenrijke kusten,

dit alles heeft samengewerkt tot de ontwikkeling zijner bevolking, en om

het de staatkundige, ja cosmopolitische stelling te doen innemen die het

werkelijk bezet houdt. Door de sterke uitbreiding zijner marine, door een

buitengewone kolonisatie, in alle werelddeelen, in alle zeeën en onder alle

kiimaatgordels, heeft het kleine Engeland zijn oorspronkelijk enge grenzen,

steeds meer uitgezet. Het moederland vormt, als het ware, het centrum

van een lichaam, welks ledematen zich, over de geheele aarde, uitstrekken.

Alles wat door de ledematen wordt voortgebracht, trekt het tot zich, niet

om die producten te bewaren, maar om ze door zijne industrie te laten

verwerken en ze daarna, met een vertienvoudigde waarde, in alle rich-

tingen, weder uit te zenden. Aldus karakteriseert C. Eitter het vereenigde

koningrijk Groot-Brittanje en Ierland, dat tegenwoordig de eerste handels-

staat, en tevens de voornaamste zee- en koloniale mogendheid is.

Wat aangaat de bevolking, zijn omtrent hare afstamming, de denkbeel-

den, in de laatste jaren, gewijzigd. Vroeger toch werden de hedendaagsche

Engelschen beschouwd, als de lijnrechte afstammelingen der Angelsaksers,

en dus als onvervalschte Germanen, De jongste onderzoekingen hebben

echter, op dit punt, veel twijfel doen ontstaan en wijzen, zoo niet op af-

stamming van, dan toch op sterke vermenging met Kelten.

Deze volksstam, ofschoon heden ten dage, tot een zeer gering overblijfsel

versmolten, vormt echter, in de ethnographie van West-Europa, een dei-

gewichtigste factoren. Kelten en Galliërs waren, twee duizend jaren geleden,

twee synonieme namen voor de bevolking, die het oude Gallië, met uitzonde-

ring van het land, ten Z. van de Garonne, bewoonde. Het gebied der Kelten

strekte zich uit, tot aan den Rijn, ja in de 3e eeuw v. C, omvatte het





PL. VII.

1. Mijnwerkers. — 2. Kleederdrachten in Wales. — 3. Een kolenmijn. — 4. Gezicht op den Avon bij

Bristol. — 5. Het nieuwe parlementsgebouw. — 6. Gezicht op het eiland Wight.



323

zelfs den rechter Kijnoever ; de naam Bohemen herinnert nog aan den

Keltischen volksstam der Bojers. Later werden de Kelten, uit Centraal-

Europa, opgedrongen naar het W., door de Germanen, die zelve door de

Slaven werden opgestuwd.

De oudste bewoners van Groot-Brittanje, waarvan de geschiedenis mel-

ding maakt, waren, volgens hun taal, met de Galliërs of Kelten verwant,

waarom ze dan ook tot dezen volksstam gerekend worden te behooren.

Van die eenmaal zoo uitgebreide volkerenfamilie, zijn nog slechts enkele

brokstukken overgebleven, nam. de Bretons, in het Fransche schiereiland

Bretagne, de Basken, de inboorlingen van het Prinsdom Wales, de Schot-

ten, in de Schotsche hooglanden, de Ieren, in het Zuidelijk en Westelijk

deel van het eiland, en de inboorlingen van het eiland Man, in de Ier-

sche Zee. De Kelten van Cornwales zijn , sedert meer dan een eeuw,

uitgestorven. Het Keltisch vervalt in twee tongvallen : de Gaelsche en

de Britannische ; de eerste omvat de dialecten van Ierland, Schotland en

Man, die alle drie zeer na aan elkander verwant zijn ; alleen in spel-

ling en uitspraak, wijken zij af. In werkelijkheid, zijn de Keltische bevol-

kingen van Schotland en Man, Iersche koloniën, die nog in de historische

tijden, gesticht zijn. De tweede tak, de Britannische, omvat, de taal van

Wales, vroeger die van Cornwales en het Bretonsch van Armorica, dat

weder, in onderscheiden dialecten, wordt onderverdeeld. Deze tweede tongval

wordt ook wel de Kymriscke genoemd. De Fransche Bretons zijn, even-

als de Kelten van Schotland en Man, de afstammelingen van Iersche ko-

lonisten. Die eerste kolonisten gaven het oude Armorica den naam van

Klein-Biïttanje (Brittannia Minor), toen de Jutten, Anglen en Saksen zich

van Groot-Brittanje meester maakten en de Keltische bewoners terugdron-

gen, in de gebergten van Wales en Cornwales, en zelfs over zee, naar het

tegenoverliggende Armorica. Geheel onjuist is derhalve de meening, dat

de tegenwoordige bewoners van het schiereiland Bretagne, de afstamme-

lingen zouden zijn van de oude Galliërs, en hun taal de voortzetting zou

zijn van den Gallischen tongval. De laatste is reeds, sedert meer dan 15

eeuwen, ondergegaan, daar de Galliërs, wier bloed nog in de aderen der

hedendaagsche Franschen stroomt, de taal aannamen van hun Eomeinsche

overwinnaars, wat des te eerder gebeurde, waar het Keltisch en Latijn, zeer

nauw met elkander verwant waren.

Ten slotte gaan ook die Keltische tongvallen, die heden ten dage nog

gesproken worden, langzaam hun ondergang te gemoet.

In den laatsten tijd, hebben Luke Owen Pike 1 en Dr. Thomas Nicholas 2

trachten te bewijzen, dat het Britsch-Keltische element, dat dagteekent

van voor den inval der Angelsaksers, het overheerschende is, bij het En-

gelscbe volk. Met deze meening, stemt vrij wel overeen, het oordeel van

Henri Gaidoz, die op' dat punt, een autoriteit is. Hij houdt het voor

1 Luke Owen Pike. The English and iheir origin, a prologue to autheutic english hislory.

London. 1866. 80.

2 Dr. Thomas Nicholas. The pedigree of the english people ; an argument, historie :md

scientific, on english ethnology, showing the progress of race amalgamation in Britaiu, froni the

eartiest times, with especial reference 10 the incorporatïon of the Celtic aborigines. London.

ï866. 80.
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hoogst onwaarschijnlijk , dat de Keltische bevolking, door de Angelsaksen,

uitgeroeid zou zijn geworden. En in waarheid, bij den Angelsaksischen

inval, zal zeker het vrouwelijk geslacht, veel minder sterk vertegenwoor-

digd zijn geweest, dan het mannelijke, waarvan een vermenging met Kel-

ten, het natuurlijk gevolg moest zijn. Trouwens, in dergelijke gevallen,

worden de overwonnelingen, in den regel, niet uitgeroeid, maar tot sla-

vernij gedoemd. En dat dan ook Keltisch bloed vloeit, door de aderen van

het Engelsche volk, dat bewijst zelfs zijn taal. 1

Dat Keltisch element neigt ook volstrekt niet ten ondérgang. Integen-

deel, door een steeds toenemende vermenging met Ieren, Schotten en in-

boorlingen uit Wales, neemt het voortdurend in kracht toe.

Blijkt reeds hieruit, dat de Engelschen, alles behalve onvervalschte Ger-

manen zijn, nog duidelijker is dit bewezen, door den beroemden anthro-

poloog Huxley, die aangetoond heeft, hoe^ op de Britsche eilanden, twee

scherp van elkaar onderscheiden typen bestaan , een donkere en een

blonde. 2

Huxley verklaart het eeiste type voor Arisch, het tweede voor Iberisch.

Beter ware het wellicht, den laatstgenoemden naam te veranderen in

» Voor-Keltisch", of »Voor-Arisch."

Werkelijk moet het ieder, die voor de eerste maal, in Londen komt, op-

vallen, dat, vooral in de lagere standen der maatschappij, zwart haar en

donkere oogen bijna de overhand hebben. Inzonderheid is dit het geval

bij het vrouwelijk geslacht, dat, zooals bekend is, het oorspronkelijk type

langer en zuiverder bewaart, dan het mannelijke. Men vindt dus de wer-

kelijkheid in bepaalden strijd met de gewone voorstelling van de blond-,

goud-, of roodharige Engelschen. Evenmin als het Fransche volk door

kan gaan, als de vertegenwoordiger van het zuiver Romaansche ras, even-

min kan dit het Engelsche, ten opzichte van het Germaansche.

Eindelijk geldt dit alles nog maar van een klein deel van de Britsche

natie ; de Ieren, de Schotten en de bewoners van Wales toch, zijn van

zuiver Keltischen oorsprong.

Het totaalcijfer der bevolking van Groot-Brittanje bedraagt bijna 38000000.

Tusschen de jaren 1801 en 1871, is zij verdrievoudigd in Engeland, ver-

dubbeld in Schotland, terwijl ze in Ierland op dezelfde hoogte gebleven is.

Op het laatste verschijnsel, heeft de kolossale landverhuizing naar Amerika

een allerbelangrijksten invloed uitgeoefend. Tusschen de jaren 1851 en

1875, bedroeg het aantal Iersche landverhuizers, die in de Nieuwe Wereld

aankwamen, 2377391 en in de dertig voorgaande jaren 1031436. Men

mag aannemen , dat , sedert het begin van deze eeuw , 4000000 Ieren

1 Otto von Knobelsdorff. Die keltisclie Bestandtheile in der englischen Sprache. Berlin.

1870. So. Uit werk kan niet dan met de meeste voorzichtigheid geraadpleegd worden.

2 Dr. Thomas Huxley. On the ethnology of Britain. Journal of the ethnol. Soc. 1870.

p. 382.
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naar Amerika vertrokken zijn. Ofschoon ook Engeland en Schotland jaarlijks

belangrijke contingenten landverhuizers leveren , komt toch hun aantal

niet in vergelijking met dat van Ierland. Ook hier echter wordt, in de
laatste jaren, dat cijfer minder hoog.

Het is een hoogst belangwekkend verschijnsel, dat, sedert eenige ja-

ren , het sterftecijfer, in Engeland, steeds daalt , in weerwil van de toe-

neming der bevolking Uit de opgaven van het gezondheidsbureau (Board

of health), eene hoogst praktische inrichting, die in de meeste continentale

staten ontbreekt
,

blijkt , dat de gezondheidstoestand
, in de steden , vooral

samenhangt met de meer of minder goede , sanitaire maatregelen. Op-

merkelijk is het , dat Londen , onder alle groote steden van Europa , het

laagste sterftecijfer heeft. Het grootst is de sterfte in de fabriekplaatsen

,

als Sheffield, Manchester, Leeds en Liverpool
,
daarop volgen de akademie-

steden Oxford en Cambridge.

Onder de plattelandsbevolking, is de levensduur zeer hoog. Onder de

526632 personen die, in 1874, als overleden werden opgegeven , hadden

16 mannen en 53 vrouwen den honderdjarigen leeftijd bereikt. Daar

staat tegenover, dat, in Engeland, gemiddeld 78000 menschen ziek zijn,

tengevolge van onvoldoende voeding, waarvan in den regel, de helft sterven.

In Londen alleen , sterven jaarlijks 7500 menschen aan uitputting, als een

gevolg van gebrek. Ook zelfmoorden komen aldaar maar al te dikwijls voor.

Over het geheel echter , neemt de bevolking van Engeland verbazend

snel toe. Amerika is niet de eenige staat , waar steden , als door een

tooverslag
,
schijnen te verrijzen. Zoo b. v. steeg, in de stad Barrow, de

bevolking, tusschen de jaren 1871 en 1874, van 18200 tot 41000 zielen,

en het aantal bewoonde huizen van 2719 tot 5600, terwijl er nog 920 in

aanbouw waren.

Geen enkel vorst zwaait zijn scepter over zooveel onderdanen, als En-

gelands koningin. Buiten het vereenigde koningrijk
,

gebiedt zij nog

over 235000000 menschen , die meer dan 44000000 huizen bewonen. In

Europa zelf, heeft Engeland slechts weinig bezittingen. Helgoland, een boom-

looze rots, voor den mond van de Elbe, met een bevolking van 2200 zie-

len, Gibraltar, met 26000 en Malta met 1500 inwoners.

Aan de overzijde van den Atlantischen Oceaan, heerscht Engeland over de

bijna 4000000 inwoners van Canada. Verder bezit het aldaar Britsch

Guijana en eenig West-Indische eilanden, met een bevolking van 1000000

en Britsch Honduras, met 184000 zielen.

In Afrika, erkennen bijna 2000000 menschen het Britsche gezag.

. In Australië , is het aantal zijner onderdanen
,
gedurende de laatste 50

jaren , met ontzachelijke snelheid toegenomen. West-Australië heeft 85000

bewoners , Zuid-Australië 169000 , waaronder 3300 inboorlingen , en Vic-

toria 73200Ö, waaronder 17000 Chinezen en 1300 inboorlingen. In Nieuw-

Zuid-Wales , dat thans 504000 inwoners telt, heeft de bevolking zich , in

den tijd van een halve eeuw, verzevenvoudigd en in de laatste twintig jaren,

is ze tienmaal sterker geworden; in 1871 bedroeg ze 256000 zielen.

Doch de schoonste parel aan Engelands kroon vormen zijn Aziatische

bezittingen. Britsch-Indië telt een bevolking van ruim 181000000 zielen
,

waaronder 198000 Christenen, 36000000 Mahomedanen , 97000000 Hin-
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doe's en 2000000 Boeddhisten. Dank zij Engelands looze staatkunde
,

rekent het thans ook het schoone , doch verwaarloosde Cyprus , met een

oppervlakte van 173 M. en een bevolking van ruim 200000 zielen, onder

zijne bezittingen.

Het Britsche rijk bezit twee erkende Staatskerken (established churcbes),

beiden ontstaan, sedert de gehoorzaamheid aan Kome werd opgezegd ; in

Engeland en Wales is het de bisschoppelijk-Anglikaansche , in Schotland

de Presbyteriaansche. De Keltische bevolking van Ierland daarentegen is

trouw gebleven aan het Koomsch Katholicisme en bezit dan ook geen

staatskerk. De beide staatskerken wijken, zoowel in inrichting, als in grond-

stellingen, van elkander af en betoonen, tegenover elkander, volstrekt niet

die verdraagzaamheid , die elk hare leden predikt.

De Anglicaansche Kerk (Church of England) bekleedt de eerste plaats.

Haar leer is nagenoeg vervat in de 39 geloofsartikelen van het prayer-

book. Zij komt in werkelijkheid overeen met die van Calvijn. Echter is

er over de bedoeling dier artikelen , een hevigen strijd ontstaan tusschen

de Engelsche godgeleerden , een strijd , die aanleiding heeft gegeven tot

het ontstaan van twee secten. De eene, die meer tot de Koomsch-Katho-

lieke Kerk overhelt , heet High-Church , d. i. Hooge Kerk, of Eitualist

terwijl de andere, de Low- Church, d. i. Lage Kerk, zich beweegt, binnen

de grenzen der Geneefsche hervorming. Het in de High-Church toegela-

ten papistisch ceremonieel , heeft vele dienaren der Low-Church er toe

gebracht, geheel en al met de Staatskerk te breken.

Aan het hoofd der Anglicaansche Kerk, staat de Aartsbisschop van Can-

terbury
,
primaat en eerste pair des rijks. Hij kroont den souverein, bij

diens troonsbestijging en onder zijn gezag, zijn ook alle bisdommen in de

koloniën gesteld. Op hem in rang volgt de Aartsbisschop van York

,

primaat van Engeland en daarna de 26 bisschoppen, die met uitzondering

van cle bisschoppen van Sodor en Man , leden van bet hoogerhuis zijn,

Deze bisschoppen worden gekozen, door de geestelijkheid hunner diocezen.

In naam althans is dit het geval ; in werkelijkheid worden zij door den

eersten minister aangewezen. Alle bisschoppe n genieten zeer belangrijke

inkomsten. De lagere geestelijkheid bestaat uit 30 deans (dekens), 71 Arch-

deacons (Aartsdiakens), 610 rural deans en meer dan 13000 predikanten.

De Aartsbisschoppen en hulpgeestelijken medeger ekend , telt de geestelijk-

heid, omstreeks 23>00 leden. Tot de Anglikaansche Kerk, behoort onge-

veer de halve bevolking van Engeland en Wales.-

De andere helft is over een groot aantal secten verdeeld. Als de voor-

naamste dier secten noemen wij de Congregaiionnalisten of Independenten,

de Wesleyaansche Methodisten
, de Baptisten , die alleen den doop van
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volwassenen toelaten , de Presbyterianen , de Unitariërs , de Swedenborgi-

anen , de Moravische Broeders, de Irvingianen , de vrije Christian Union
,

de Sandermaniërs , de Campbellianen , de Seculariërs en eindelijk het be-

kende genootschap der Kwakers , die zeer broederlijk met elkander o'ngaan

en een éénvormige
,
eenvoudige kleeding dragen.

Elk dier secten heeft weêr twee of meer nuancen ; zoo tellen b. v. de

Wesleyauen alleen zes ondersecten of congregaties. Zij zijn allen geheel

onafhankelijk van den Staat en bestaan uit eigen middelen. Velen daar-

van kenmerken zich door buitengemeen sterk bijgeloof. Vooral het Spiri-

tisme vindt hier een vruchtbaren bodem. Te Londen zijn ook de Mor-

monen vertegenwoordigd. In het jaar 1870, bedroeg hun aantal bijna

2000. Onder de zoogenaamde »advanced religionists," onderscheidt men

de »independant religious reformers ," de Deïsten , enz.

De secte van het »pecular people ," bedient zich, in geval van ziekte,

nimmer van een arts en gebruikt ook geen artsenijen
;

zij verwachten alleen

genezing van het gebed. Voor de »Spiritualisten' ' is de geest alles , de

stof niets. De sekte der «Shakers" heeft zijn oorsprong onder de negers,

in de Nieuwe Wereld. Elk dier secten heeft haar eigen plaats van bijeen-

komst en een aantal proselieten -makers.

Opmerkelijk is, in Engeland, de toeneming van het aantal Katholieken ;

het zelfde verschijnsel zullen we waarnemen, in de Vereenigde Staten van

Noord-Amerika , waar de kerkelijke toestanden , veel overeenkomst hebben

met die in Engeland. Tot 1851, telde de E. K. Kerk, in Engeland en

Wales, acht districten en had een, door den Paus benoemden apostolischen

Vicaris, aan het hoofd. Zonder dat daartoe een wettige vergunning gege-

ven was, werd in laatstgenoemd jaar, een hiërarchie ingevoerd , bestaande

uit den Aartsbisschop van Westminster en 12 Bisschoppen. In Schotland,

is de K. K. Kerk verdeeld in 3 districten, met een Aartsbisschop en 2

bisschoppen , in partibus infidelium. Ierland staat onder 4 Aartsbisschop-

pen en 24 Bisschoppen. Door het geheele rijk, streeft de E. K. Kerk er

naar , de Anglikaansche te verdringen en ofschoon zij, op lang na, niet

te beschikken heeft over zoovele millioenen , als de laatstgenoemde , toch

is ze, in haar streven, niet onvoorspoedig. Tegenwoordig zijn, in het Brit-

sche rijk, reeds 126 E. K. grootwaardigheidsbekleeders , en van de 36 E.

K. pairs, hebben er 26 zitting in het Hoogerhuis. Verder zijn er 47 Ka-

tholieke Baronets , 7 Katholieke leden van den Geheimen Eaad en 50

Katholieke leden van het Lagerhuis , welke laatsten de Iersche distric-

ten vertegenwoordigen. Het aantal priesters , in Engeland , Schotland en

Wales
,
bedraagt 2088 , dat der kerken 1315. In het jaar 1876 , nam

het aantal priesters toe met 64, dat der Kerken met 21.

Het verschijnsel , dat we bespraken, kan uit historische oorzaken, voldoen-

de verklaard worden. Terwijl bijna overal elders , de hervorming haar

eerste aanhangers vond, onder de lagere standen der maatschappij ,
waren

het, in Engeland, de adel, ja de vorstelijke familie zelve, van wie de be-

weging uitging. Ook was de hervorming hier minder volkomen en , al-

thans voor het uiterlijke , werd veel van de oude godsdienst overgenomen.

En evenals de adel voorging, bij de scheiding van Eome's Kerk en deze

beweging zich tot de lagere klassen der maatschappij voortplantte
,

zijn het
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ook nu weder, de hoogere standen, waaronder de R. K. Kerk hare prose-

lieten maakt. 1

Wat aangaat de verstandelijke ontwikkeling van het Britsche volk , be-

staat er een groot onderscheid , tusschen de verschillende standen der

maatschappij. Engeland heeft nog volstrekt geen nationaal schoolsysteem

en op vele plaatsen , zou de invoering der leerplicht onmogelijk we-

zen , om de eenvoudige reden , dat er geen schoollocalen zijn. Hoe onge-

looflijk het ook klinke , er zijn in Engeland, nog 1500000 kinderen, die

in het geheel geen onderwijs genieten, terwijl van de schoolgaande kinde-

ren, gemiddeld 50 % afwezig zijn. Vandaar dan ook , dat van de 1000

nieuw aangeworven recruten , 222 lezen noch schrijven en 107 alleen lezen

kunnen.

Maar ook de toestand van het hooger onderwijs, met de beide universitei-

ten van Oxford en van Cambridge aan het hoofd, laat nog veel te wenschen

over. Al te veel overwicht wordt aan de klassieke studiën toegekend, terwijl

zich ook de invloed der Protestantsche geestelijkheid te sterk doet gevoelen.

Intusschen is Engeland rijk aan groote mannen, op wetenschappelijk ge-

bied en dezen doen al wat in hun vermogen is , om hierin verandering

ten goede te brengen.

Er bestaat een onmiskenbaar verband tusschen de verstandelijke ont-

wikkeling en de zedelijkheid van het volk ; en niet minder is dat het

geval met het pauperisme. En vooral in de groote steden, komt dit dui-

delijk aan het licht. Te Londen b. v. houdt het aantal misdaden gelijken

tred, met den meerderen of minderen nood, die er heerscht. Intusschen mo-

gen we op het gunstig verschijnsel wijzen , dat het aantal misdaden, sedert

1870, voortdurend afneemt.

Neemt men, van af het jaar 1854
,

vijfjarige tijdvakken aan, dan ziet

men , dat gedurende het le tijdvak (1854— 1859), het aantal misdadigers

te Londen, 15212 bedroeg. In het daaropvolgend tijdvak, was het gestegen

tot 15549, doch sedert dien tijd, was het cijfer steeds dilende. Het derde

tijdvak wees nog slechts op een getal van 10741 en tusschen de jaren

1869—1874, ging dit cijfer tot op 8852 terug.

Die vooruitgang moet vooreerst worden toegeschreven aan een algemeenen

vooruitgang der openbare zedelijkheid, maar tevens aan een veel verbeterd ge-

vangeniswezen. Vooral de discipline in de gevangenissen is veel verbeterd.

Inzonderheid heeft de arbeid , die den gevangenen wordt opgelegd, uiterst

gunstige gevolgen. Niet alleen wordt hun bestaan daardoor productief ge-

maakt voor den staat , maar bovendien vormen zij zelve een fonds , dat

hun , na afloop van hun straftijd , ten goede komt en hen vaak voor nieuwe

misdaden behoedt. Ook de, veelal dooi' particuliere krachten gestichte, ver-

beterhuizen, voor jeugdige misdadigers , en de vereeniging ter verstrekking

van hulp aan ontslagen gevangenen , werken hoogst heilzaam.

Een rubriek van misdaden echter is toegenomen ; we hebben het oog op

de vonnissen wegens dronkenschap, en opmerkelijk is het, dat dit euvel,

vooral onder de vrouwen , meer en meer , verbreid wordt. In het jaar

1 E. Ravenstein. Slalisiics of roman caiholicism in Great-Sritain. Geographical Magazine.

1874. S. 102—100,
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1875 , werden in het graafschap Middlessex , waartoe ook een groot deel

van Londen behoort , niet minder dan 5131 vrouwen
,
wegens dronken-

schap , tot gevangenisstraf veroordeeld , en daaronder kwamen 3811 reci-

divisten voor.

Eigenaardige uitkomsten gaf het onderzoek naar de afkomst der veroor-

deelden. Terwijl de inwoners van niet-Engelschen afkomst , in Engeland

en Wales, y23 der bevolking uitmaken, leveren zij
1

/b van het aantal

misdadigers en onder hen, vormen de Ieren verreweg de meerderheid.

Terwijl onder de veroordeelde misdadigers slechts 2 3
/l0 % Schotten waren

,

leverden de Ieren ll'/j %• Volgens de jongste volkstelling
,
bedraagt het

aantal Ieren, in Engeland en Wales, 566540. In verhouding tot dit getal,

zouden onder de tot gevangenschap veroordeelden
,

hoogstens 4000 Ieren

geweest moeten zijn; in werkelijkheid, waren er ruim 22000 onder.

In betrekking tot de sterkte der bevolking , levert Londen de gunstigste

uitkomsten, met 1 misdadiger op 1111 zielen. Daarop volgen de haven-,

fabriek- en badplaatsen , en achteraan komt het platteland , inzonderheid

de zuidelijke en zuid-westelijke graafschappen , met 1 misdadiger op 256

inwoners. Wel wordt 1
/3 van alle misdaden te Londen bedreven, doch de

oorzaak hiervan is , de meerdere gemakkelijkheid , om in deze reuzenstad
,

zich ongestraft aan het publiek recht te vergrijpen.

Zoo ergens , dan kan men in Engeland de vruchten zien eener lang-

zame , maar onafgebroken volksontwikkeling. Dat deze , zonder eenige

overhaasting
,

geleidelijk voortgaat , moet vooral worden toegeschreven aan

den behoudenden zin , die zich , zelfs bij den meest vooruitstrevenden En-

gelschman , niet verloochent. Die geest spreekt zich ook uit in de taai-

heid , waarmede de Engelschen aan aloude zeden en gebruiken hangen

,

zoodat dit rijk , dat een der meest vooruitstrevende natiën van Europa

huisvest
,

tegelijkertijd nog de meeste overblijfselen , uit de Middeleeuwen

bewaart. 1 Daaruit verklaart zich ook het verschijnsel , dat in dit land

van staatkundige vrijheid , meer sinecuren bestaan dan elders , dat nergens

de hooge adel zooveel macht heeft en zoozeer in aanzien is en dat ner-

gens de godsdienstige elementen zooveel invloed hebben.

Tot het aanzien des adels , werkt mede het zeer aanzienlijk grondbezit.

Eeeds in 1871 , was het aantal grondbezitters in Engeland , Wales en

Schotland tot op 26000 geslonken.

Dit belet echter niet, dat de landbouw, in Engeland, een hoogen trap

van bloei heeft bereikt. 60 % van den bodem is voor landbouw en vee-

teelt in gebruik. Toch is de opbrengst aan granen lang niet voldoende,

voor de behoefte der bevolking. In het jaar 1872, werd voor meer dan

ƒ600000000 aan granen ingevoerd. 1

Behalve de productie van granen , moet helaas ! nog vermeld worden
,

eene zeer belangrijke opbrengst van aardappelen , die tot voor weinige

jaren . het hoofdvoedsel — zoo het althans voedsel genoemd mag worden

— der Ieren uitmaakte. De aardappelziekte, naar onze overtuiging, zeer

ten onrechte eene ramp genoemd , heeft hierin eenige verandering gebracht.

1 T. F. Thiselton Dyer. British popular customes
,
past and present. Arranged according

to the calendar of the year. Londoi . 1876. 80.
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Als van zelve, zijn wij gekomen op de bestaanmiddelen van het Engel-

sche volk. We kunnen ze slechts ter loops bespreken. Naast den land-

bouw , verdient de veeteelt vermeld te worden , die op de uitgestrekte
,

grazige weiden wordt uitgeoefend en zich vooral op veredeling der soorten

toelegt. In het jaar 1873
,
bedroeg het aantal runderen 10153670 , dat

der paarden 187831 , dat der schapen 33982404 en dat der varkens 3562532.

Maar vooral het mijnwezen is van het uiterste belang. Hier volgen de

officieele opgaven, van het jaar 1871. Toen vertegenwoordigde, in het

Yereenigde Koningrijk , de opbrengst aan steenkool , eene waarde van

ƒ422467296.— , aan ijzer f 200015364.— , aan koperƒ 5701716.— , aan

lood ƒ 15021780.— , aan tin / 17985000.— en aan zink / 1112916.— .

Vooral de productie van steenkolen is , in de laatste jaren
,
belangrijk

toegenomen. In 1839 leverde het Vereenigde Koningrijk 31502193 ton-

nen , in 1872 was dit cijfer gestegen tot 125473273. 1

Verbazingwekkend zijn de voortbrengselen der Engelsche fabrieken. In

het jaar 1870, bezaten Engeland en Schotland te samen 6811 fabrieken,

waarin 907249 arbeiders. Hieronder waren 2483 katoenfabrieken, met

450087 werklieden en 1829 wolfabrieken , met 125130 werklieden. 2

Maar hoeveel welvaart die zeer ontwikkelde nijverheid ook over het land

moge brengen , ze heeft ook hare schaduwzijden. Een daarvan is , dat

een groote menigte vrouwen aan hare bestemming onttrokken worden en

tal van kinderen , reeds vroeg , in de, in meer dan een opzicht, bedorven

atmospheer der fabrieken worden binnengeleid. En in dezen , valt een

voortdurende achteruitgang op te merken. In 1861, stonden nog te-

genover 467261 mannelijke, 308273 vrouwelijke arbeiders- Zeven jaar

later, in 1868, was die verhouding reeds geworden 332810 tegenover

525154. In laatstgenoemd jaar, waren niet minder dan 85663 kinderen,

beneden de 13 jaren, in de fabrieken werkzaam.

De heillooze gevolgen van zulk een toestand , uiten zich in allerlei

misdaden. Vooral de dronkenschap is een zeer verspreide ondeugd , ter-

wijl de vaak benauwde temperatuur in de fabrieken en het voor de ge-

zondheid soms schadelijke werk , ook op het lichamelijk welzijn , een zeer

nadeeligen invloed uitoefenen.

Engelands handel is in waarheid een wereldhandel. Zonder in bizonder-

heden te treden, deelen we slechts mede, dat in het jaar 1872, werd

uitgevoerd, voor eene waarde van ./"3775066008.— , waaronder naar de

koloniën, voor f 787310616.— . Ingevoerd werd voor een waarde van

ƒ4256323488.—
, waaronder ƒ952474236.— uit de koloniën. Bovenaan

staat de handel met de Ver. St., daarop volgen Frankrijk en Duitschland. 3

Te allen tijde, vormde Engeland, als het ware, een wereld op zich zelve,

1 G. Fr. Kolb. Handbuch der vergleichenden Slatistik. Leipzig. 1875. S. 434—437.

2 Miscellaneous slatistics of the United Kiugdoni. Part VIII. 1873.

3 G. Fr. Kolb Haudbucli der vergleichenden Statistik. t. a. p.



en zoo vertoont elke zoon van Groot-Brittanje , zoo in gelaatstrekken als

in karakter , iets eigenaardigs , veel meer dan dit met andere nationali-

teiten het geval is. In geen enkelen Europeeschen staat , voelt zich de

burger zoo zeer een deel van het groote geheel , als juist in Engeland. »Ik

vertegenwoordig, ik ben Engeland!" dat is de gedachte, die bij elk En-

gelschman voorzit. De Engelschen onderscheiden zich dan ook , door eeue

buitengewoon trouwe vervulling van alle plichten , die de Staat hun op-

legt. Maar dit is niet hun eenige goede eigenschap. Lettende op hunne

geschiedenis , moet men hun een aantal deugden toekennen, als daar zijn :

kloekheid
,
nauwgezetheid

,
huisehjkheid

,
scherpzinnigheid

,
ondernemings-

geest , arbeidzaamheid
,

volharding , liefde voor de vrijheid en voor het

vaderland.

Karakteristiek is het opschrift op de Londensche beurs : »De aarde is

des Heeren
,
mitsgaders hare volheid , de wereld en die daarin wonen." 1

In die woorden, ligt de ondernemingsgeest der Engelschen uitgedrukt, dat

grootsche streven , om de verst verwijderde landen der aarde , door de

wapenen van godsdienst , humaniteit en vrijheid, aan zich te onderwerpen

,

dat streven, waardoor het dezen staat gelukt is zijne heerschappij, over de

geheele aarde , uit te breiden en waardoor hij tevens , in de hand der

Voorzienigheid , het werktuig werd , om christendom en beschaving te

verbreiden.

Veelal wordt de Engelschman afgeschilderd, als koel en ongezellig. Ze-

ker, dat is hij, zoolang hij op zijn kantoor zit ; dan is hij, geheel en al, de

man van zaken. Maar laat hij zijn zaken hebben afgedaan en volg hem

in zijn huiselijken kring , dan vertoont hij een geheel ander karakter
,

dan is hij gezellig ,
gul en vol waren humor. De Engelschman is wan-

trouwend , maar bij zulk een wereldverkeer
,
waarbij het vertrouwen, hon-

derdmaal voor eens, misbruikt wordt, is wantrouwen een noodzakelijkheid,

een deugd. Wees echter eenmaal zijn vriend en zijn huis
,

zijn huiselijke

kring
,

zijn hart staan voor u open en onder alle omstandigheden, kunt

gij op zijn vriendschap bouwen. Men bespot zijn uiterlijke vroomheid
,

maar zou deze werkelijk alleen uitwendig bestaan ? Waar vindt men el-

ders, in den huiselijken kring, zooveel zedelijke kracht en waarachtige braaf-

heid , waar zulk een goed vertrouwend geloof , zonder femelarij ? Dat ge-

loof steunt zijn moed in gevaren. Dat geloof heeft tot de schitterende

overwinningen van een Nelson en andere beroemde vlootvoogden, minstens

evenveel bijgedragen, als het uitmuntende oorlogsbeleid ! Neen, dat is niet

alleen een uitwendige vroomheid ! Toen voor eenige jaren, werd voorge-

steld , ook op Zondag brieven te laten rondbrengen , verhief zich, tegen

dat denkbeeld, een ware storm , en de uitvoering bleef achterwege. En

dat verzet ging niet uit van personen , die geen belang bij de zaak had-

den. Integendeel , het waren juist de groote kooplieden van de City , die

er zich het krachtigst tegen aankantten. Eindelijk mogen de Duitschers

het van de Engelschen winnen, in wetenschap en kunst en in het alge-

meen in de theorie, waar het op de praktische toepassing van denkbeelden

I Psalm XXIV , vrs. 1.
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aankomt , daar staan de Engelschen hooger. Dan is John Buil vrij wat

meer bij de hand, dan zijn oude neef Michiel. 1

Het krachtigst getuigenis van de grootsche eigenschappen der Engelsche

natie, legt de Britsche hoofdstad af. Deze fiere metropolis , de grootste stad

der aarde , heeft op een oppervlakte van 290 Km. , een bevolking van

3400000 zielen.

Zij strekt zich uit, tusschen Fulham en Woolwich, in het N., tot op de

hellingen van Hampstead Heath , in het Z., tot aan Norwood. De Theems

doorsnijdt haar, van het W. naar het O. Zeventien bruggen verbinden het

Noordelijk deel van de stad, met het Zuidelijke. De grond
,
waarop zij is

gebouwd , is volstrekt niet effen. Terwijl in de laagste deelen van Plum-

stead , de bodem daalt tot op 3.66 M. , beneden den gewonen waterstand

van de rivier, verheft hij zich in Hampstead, tot 131 M. daarboven. Hare

hoogste punten winnen het in verheffing, van de zeven heuvelen
,
waarop

Eome is gebouwd , en de aanblik , dien de Theems oplevert , is ook vrij

wat grootscher , dan die van den Tiber.

Om eenig nader denkbeeld van de grootte van deze reuzenstad te geven,

zij medegedeeld , dat er dagelijks 514 tonnen water worden verbruikt. De

belastbare eigendommen harer bevolking worden geschat op een waarde van

ƒ240000000. In het jaar 1873
,

bedroeg het aantal geboorten 121000,

d. i. ongeveer 2285 per week. Het overtrof het aantal sterfgevallen, met

14466. 2

»Wil men deze reuzenstad doorloopen , dan is het «Strand ," het meest

geschikte uitgangspunt. Dit vormt, als 't ware , de grensscheiding , tus-

schen het deftige deel van Londen en de bedrijvige »city." Daar vindt

men de meeste schouwburgen. Het Strand volgende, begeven we ons naar

Charing-Cross , bezien in het voorbijgaan, de Trafalgar Square en de Na-

tionale Galerij en begeven ons vervolgens , rechts, over het Waterloo-plein,

naar de Begent- Street , de koningin van Londen's 10000 straten. Deze straat

vormt het middelpunt van de fashionable wereld der hoofdstad. Het ge-

drang van allerlei rijtuigen , ruiters en voetgangers is hier dagelijks even

sterk, als in Parijs, tijdens het carnaval. Men meent de toebereidselen tot

het een of ander feest te zien en men heeft slechts te doen met het ge-

wone dagelijksche leven. Deze wereld op zich zelve verlatende
,
begeven

we ons, door Picadilly. naar het Green Park, waar met echt Engelsche

vrijgevigheid, koeien en schapen, tusschen de elegante wandelaars, loopen te

grazen. Zoo komen we voor het Hydepark , en zoo 't ons niet aan moed

en kracht ontbreekt, om het in zijn volle lengte over te steken , komen

we uit in de drukke Oxford-Street , die met hare talrijke winkels aan de

1 Hobirk. Wanderunjjen auf dem Gebiete der Lander- uud Völkerkunde. IX Bd. S. 10—12

2 J G. Rohl. Die Hauptsüdle Europa's. S. 163—180.



333

Parijsche boulevards
,

zij het ook op een eenigszins kleinere schaal, herin-

nert. Trekken we thans, in onze verbeelding, de zevenmijls-laarzen aan, op-

dat we ons snel verplaatsen kunnen, in het Noordelijk gedeelte der stad
,

in het kolossale Eegent-park , met zijn zonderlinge en grootsche terrassen,

zijn talrijke lanen , villa's , huizen en zuilen
,

zijn reusachtig colosseum

en zijn rijke beplantingen en schoone gewassen.''
1

Het is niet op te tellen , wat Londen al voor merkwaardigs bezit. Noe-

men we slechts de St. Pauls Kathedraal , de Westminster-abdij , de Tower

en het Britsch Museum.

Tusschen de verschillende stadsdeelen onderling, bestaat een belangrijk

verschil. Welk een tegenstelling b. v. tusschen de woelige straten der city

en de deftige , kalme squares van Westend , de somberheid en smerigheid

van het dichtbevolkte Ostend , met de beruchte kwartieren van Whitechapel

en Bethnalgreen, die schouwtooneelen van misdaad en ellende, en de uit-

lokkend vroolijke voorsteden. De laatsten hebben bijna een landelijk voor-

komen , met de nette tuinen , die villa's en huizen van den straatweg

scheiden.

Overigens munten de Londensche huizen zelden uit door grootte of pracht.

Zelden zijn ze meer dan twee vensters breed en twee verdiepingen hoog

en het eene lijkt vrij wel op het andere. De Engelschman heeft met den

Nederlander dit gemeen , dat hij liefst, voor zich alleen, een huis bewoont.

De omstreken van Londen zijn , in meer dan één opzicht, belangwekkend.

De naaste omgeving der hoofdstad is als bezaaid met steden en dorpen

;

de meest noemenswaardigen daaronder zijn : het door zijn sterrewacht be-

roemde Greenwich , met 130000 inw. , Windsor , aan den rechter-oever

van de Theems , de zomer-residentie der koninklijke familie , Eton , met

een der meest beroemde scholen van Engeland , Woolwich , met 42000

inw-, het hoofd-depot der Engelsche artillerie en Kew , met een prachtigen

botanischen tuin. Op eenigszins verderen afstand, ligt Brigliton, de drukst

bezochte badplaats, in de nabijheid van Londen.

Onder de talrijke eilanden , die Engeland omgeven , noemen we slechts

het schoone Wight , in het Kanaal, waarop het koninklijk lustslot Osborne.

Waait in Engeland, een echt Middeleeuwsche geest
,
nog veel meer is

dat het geval in Schotland , welks bevolking uit twee, scherp van elkander

gescheiden elementen bestaat. In de Laaglanden, waar de nijvere fabrieks-

steden gevonden worden , wonen Engelschen , die de voormalige, Keltische

bezitters van den bodem , in de bergen hebben terug gedreven. 2 In dit

deel van Schotland, vindt men de centra van intellectueele ontwikkeling

,

1 Hobirk t. a. p. S. 24—25.
2 James A. H. Murray. The dialect of the Southern counties of Scotlaud. Wilh an appendix

on the present limits of the gaelic and lowland Scotch and the dialectical divisions of the lowland

longue and a linguistical map of Scotland. London en Berlin. 1873. 8o.
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de universiteitssteden Edinburg, Glasgow en Aberdeen en de voornaamste

zeehavens : Glasgow , Greenock , Leith , Dundee , Forth en Aberdeen.

De heuvelstad Edinburg geeft zich zelve den trotschen naam, van het

Noordsch Athene en gaat door voor een der schoonste steden van Europa.

Het middelpunt van de stad vormt het slot, op Castle Hill, een steile rots,

aan welks voet, het paleis van Holyrood ligt. Vroeger was de rots, aan de

drie andere zijden , door een diep moeras omringd. Tegenwoordig is dat

veranderd in een bloeienden aanleg^, rijk versierd met fonteinen en mo-

numenten. Daar vindt men ook het gedenkteeken voor Sir Walter Scott

,

een standbeeld , in zittende houding , onder een Gothisch gewelf. Wanneer

we ons op den top van Castle Hill geplaatst denken , met het gelaat naar

het O. , in de richting van Holyrood , dan ligt de stad voor ons
,
op een

aanmerkelijke diepte ; aan de rechter zijde, hebben we de oude stad , en

ter linkerzijde en achter ons, de nieuwe stad. Boven de huizenmassa der

stad, ver-heften zich , hier en daar , kerktorens , waarvan Edinburg er

145 bezit en enkele gedenkzuilen. Aan de Noord-Oostelijke zijde , wordt

de blik begrensd, door Calton-Hill. Op den top, verheft zich het onvol-

tooide gedenkteeken , voor de in den slag van Waterloo gevallen Schot-

ten, tegelijkertijd een monument van Schotschen moed en van Schotsche

armoede. Over den heuvel henen, strekt zich het Eoyal terras uit. Daarop

verheffen zich een menigte huizen en aan zijn voet ligt de High School
,

een der gymnasia , een langwerpig gebouw, van eene verdieping, in klas-

sieken stijl opgetrokken. In het Z. O., trekt Arthurs seat , 250 M. hoog,

de hoogste heuvel van Edinburg , het oog tot zich. Wenden wij den blik

naar het Z., dan rust hij, op een zachten heuvelrug ; aan de W. zijde, ligt

een open vlakte voor ons en in het N. , den onmetelijken Oceaan.

Het oude Edinburg , bestond
,
nog in de vorige eeuw

,
voornamelijk uit

twee straten
,
High-Street (de Hoogstraat) , die langs de helling van Castle-

Hill, naar Holyrood voert en de daarmede evenwijdig loopende Cowgate ,

langs den voet van evengenoemden heuvel.

De eerstgenoemde straat volgende , komen we voorbij de beide gebouwen,

waarin de algemeene vergadering der Schotsche kerk haar zittingen houdt

en voorbij de St. Giles-kerk , de oudste kerk van Edinburg , waarin John

Knox eenmaal zijn leerredenen uitsprak. De High-Street, vroeger de voor-

naamste straat van- Edinburgh , telt nu nog slechts winkels van den tweeden

rang en een groot aantal bierknijpen. In deze straat, wordt den vreemde-

ling
, nog heden ten dage , het huis van den grooten Schotschen hervormer

getoond.

Zoo komen we te Holyrood, dat in het begin van de 16e eeuw werd
gebouwd en den Schotschen Koningen tot residentie strekte. Nog tegen-

woordig stapt de Koningin, wanneer zij Edinburgh bezoekt, aan het kasteel af.

Op den achtergrond, verheft zich Arthurs Seat en om den voet van dezen

heuvel, slingert zich een buitengewoon schoone weg , het Koninginnepad
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genoemd , ter herinnering aan de schoone Koningin Maria, die hier dikwijls

placht te wandelen.

Langs den voet van Castle-Hill, keeren wij door Cowgate terug. Hier en

in de op deze straat uitloopende stegen wonen de laagste standen der

bevolking , arbeiders en leêgloopers , veelal Ieren. En voor de Schotten, is

het woord »Ier" synoniem met »deugniet". De huizen zijn hier laag en

donker en vooral 's avonds, maakt de straat een allerongunstigsten indruk.

Dat neemt echter niet weg , dat zij veel belangwekkends heeft voor den

oudheidkundige en voor hem , die zich met het volksleven gemeenzaam

maken wil.

In de schemering, zag ik eenmaal een bejaard Iersch echtpaar, voor zijn

huisdeur staan , zich verkwikkend aan een pijp tabak. De man had nauwe-

lijks eenige trekken gedaan , of zijn wederhelft gaf hem, door een zachten

ribbenstoot, te kennen , dat het haar beurt weêr was. En deze ver-

gat niet wat hij haar verschuldigd was , want nooit verzuimde hij het

mondstuk van de pijp, met de hand, af te vegen , alvorens hem over te

geven. In het algemeen spelen tabak , bier en whisky, in deze buurten

,

een groote rol.

Ter bestrijding van de dronkenschap , worden tal van meetings belegd
,

waarvoor de Schot bepaald een zekere voorliefde aan den dag legt. Voor-

deeliger echter werkt de oprichting van armen- en industriescholen. En

in den laatsten tijd, heeft men, met goed gevolg, een ander geneesmiddel,

tegen de genoemde maatschappelijke kwalen, in praktijk gebracht, namelijk

het stichten van frissche, gezonde woningen, voor de arbeiders.

In de vorige eeuw
,
begaf zich het deftige gedeelte der bevolking meer

naar het Zuidelijk gedeelte der stad , en in den laatsten tijd, worden daar

weder tal van nieuwe villa's gebouwd. Toch moet deze klasse der burgerij

meer in het Noordelijk deel , in de nieuwe stad, gezocht worden. Begeven

we ons dan daarhenen. Aan het Westelijk uiteinde van Cowgate , ko-

men we uit op Grassmarket , het grootste plein van Edinburg. Wij

bestijgen, van uit het Z. , Castle-Hill en hebben , als we den top bereikt

hebben , aan de Noord-zijde, het Prinses-street-park onder ons. Daarin

staan twee van de fraaiste gebouwen der stad : het Koninklijk Instituut

,

met het rijke museum van oudheden en de Nationale Galerij. Beide ge-

bouwen
,
opgetrokken in den Dorischen stijl

,
zijn ten deele navolging van

het Atheensche Parthenon.

Dalen we thans af naar Prinses-Street
,

ontegenzeggebjk de schoonste

straat van Edinburg. Zij ligt in de richting van O. naar W.
,
evenwijdig

met Castle-Hill. Deze straat volgende, hebben we, aan onze rechterhand,

het fiere kasteel , dat zich boven ons verheft en verderop het zoo straks

genoemde park , dat zich beneden ons uitstrekt. Ter rechterzijde, liggen

groote, fraaie winkels en voorname hotels. Zoo komen we in de Nieuwe

stad. Hare prachtige , breede en betrekkelijk rustige straten
,
geven haar

een min of meer eentonig , vervelend voorkomen.

Edinburg biedt de schrilste tegenstellingen aan. Naast den hoogen adel,

in de nieuwe stad , treft men , in de oude stad , de ellendigste
,
armelijk-

ste bevolking aan. 't Moet intusschen gezegd worden , dat de hoogere

standen alles doen, wat ze kunnen , om hun ongelukkige stadgenooten op



te heffen. De universiteit , die haar licht over de stad doet schijnen

,

werkt ook gunstig, op de maatschappelijke verhoudingen. De kerk heeft,

in de stad van Knox , een grooteren invloed op het volksleven, dan ergens

anders. Het invloedrijkste kerkgenootschap is het Presbyteriaansche. Veel

kracht echter wordt nutteloos verspild, in tal van kerkelijke twisten, want

de Schot is , in de hoogste mate
,
eigenzinnig en koppig. Ten slotte, hou-

den zoowel geestelijken als leeken , telken jare , een tal van practische

volksvoordrachten.

Het volkskarakter der Schotten vertoont een eigenaardig mengsel van

allerlei hoedanigheden. De Schot is langzaam , maar zeker , koel en toch

hartstochtelijk , en voor alles , trotsch , in • de hoogste mate. Hij heeft een

behoorlijke dosis gevoel van eigenwaarde en ziet uit de hoogte neder, op

alle vreemdelingen , waaronder hij ook de Engelschen rekent. Schotland is

voor hem het beloofde land , dat zijn licht over de geheele aarde uitzendt.

Ook 's avonds, biedt Edinburg een woelig schouwspel aan. In de voor-

naamste straten, golft onophoudelijk een dichte menschen-massa, langs de helder

verlichte ramen. Op het eene punt, verzamelen dezen zich, om naar het

gezang van een armen knaap te luisteren ; elders vormt zich een kring om
een grijsaard , die op den vedel speelt of om den een of anderen straat-

prediker , die onder een lantaarn, een standplaats heeft uitgekozen ; en

ook de alom tegenwoordige benden Duitsche muzikanten , ontbreken in

Edinburg niet. 1

De toestand , waarin zich het Keltisch gedeelte van Schotland bevindt

,

is veel minder gunstig. Dit behoort , in werkelijkheid , tot de armste en

minst ontwikkelde landen van Europa. Jacht, veeteelt en visscherij vormen de

voornaamste middelen van bestaan der Bergschotten , die zich o. a. door

hun eigenaardige kleederdracht, onderscheiden. Echter begint die dracht

,

de kilt en de plaid
,
langzamerhand te verdwijnen.

De visscherij wordt uitgeoefend op de rivieren — zalm- en forellen-vis-

scherij — en op de zee. De laatste, op haring en stokvisch, is van veel meer

belang en heeft , vooral in de laatste jaren , een hooge vlucht genomen.

Dit middel van bestaan is in zooverre minder zeker , als de haring zich

vaak, op zeer verschillende plaatsen en tijdstippen, vertoont.

De Bergschotten behooren , voor het meerendeel , tot de Presbyteriaan-

sche kerk ; een groot deel evenwel is E. K. Voor het overige, zijn zij, in

den regel
,
verstandelijk tamelijk wel ontwikkeld , maar bijgeloovig , in de

hoogste mate. Algemeen is het geloof aan »het tweede gezicht." Het bij-

geloof wordt echter , in Schotland , niet alleen in de Hooglanden gevonden.

I. Schwab. Merk. 5 August. 1875.
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Op een veel lageren trap dan Schotland , staat Ierland. Het is, alsof de

Britten
,

op dit ongelukkige eiland , eens hebben willen doen zien , hoe

slecht zij een land besturen kunnen. De kern der bevolking is Keltisch

,

in het Oostelijk en Noordelijk deel des lands ; in Ulster en het Oostelijk

deel van Leinster wonen echter Engelschen. De Engelsche veroveraars

toch , betraden natuurlijk het eerst de Oostkust van het eiland, vestigden

zich aldaar en drongen de oorspronkelijke bewoners , die van alle rechten

beroofd werden , steeds meer naar het W. terug. Dit proces gaat reeds

voort sedert 1171, toen de Engelschen, voor het eerst, den voet op Ierlands

bodem zetten. Hetgeen, sedert dat jaar, op het groene Erin is gebeurd
,

is waarborg genoeg , dat in de aderen der bevolking , die het Oostelijk

deel van het eiland bewoont
,
geen Keltisch bloed stroomt. Hier is het

Engelsche bloed het overheerschende en dientengevolge het Protestantisme,

terwijl de Ier een getrouw zoon van de R. K. Kerk gebleven is.

Het lot dier krachtige, kloeke menschen is ver van benijdenswaardig. Zij

brengen hun leven door in ellendige hutten, die nauwelijks den naam van

menschelijke woningen verdienen, in een onbeschrijfelijken toestand van ar-

moede en verwildering. Reeds sedert een reeks van jaren
,
dwong hen de

druk der tijden tot landverhuizing, op groote schaal
,
tengevolge waarvan

hun aantal zich niet vermeerderd heeft ; en toch is het eiland nog
,
op

eene bedenkelijke wijze , overbevolkt 1
. Intusschen is het ontegenzeggelijk

waar , dat de Ieren zelve , voor een groot deel , de schuld dragen van de

ellende , waarin zij verkeeren.

Reeds in zijn jeugd, geeft de Ier blijk van zijn neiging tot het smeden

van samenzweringen, die door een strenge gelofte van stilzwijgendheid be-

veiligd zijn. Heel veel staat valt er echter op die gelofte niet te maken
;

een geringe verzoeking is voldoende , om de kameraadschappelijke trouw

aan het wankelen te brengen.

Aan die neiging tot samenspanningen , danken twee belangrijke genoot-

schappen hun ontstaan. Het eerste is dat der Fenians , die het eiland

van het Britsche juk vrij willen maken, om daarna een republiek te stichten.

Het tweede is, uit een maatschappelijk oogpunt , van meer belang. Het

is de vereeniging der Ribbonmen, die zich ten doel stelt, den pachter

tegenover den landheer, in bescherming te nemen, in het geval, dat de laat-

ste hem, wegens wanbetaling, zijn hoeve zou willen doen ontruimen. Vandaar

dan ook, dat een pachter, die een hoeve huurt, waarvan een ander afgezet

is
,

zijn leven overal bedreigd ziet. Het bestaan van dat moderne veemge-

richt was, in de jongste tijden, merkbaar door een aantal moorden , som-

tijds op pachters gepleegd , meer nog op grondbezitters en hunne rent-

meesters. Die agrarische moorden namen dermate toe , dat het verblijf op

het eiland, voor Engelsche grondeigenaren, ondragelijk werd. Daar hun le-

ven eiken dag en elk uur in gevaar was
,

vestigden zij zich meer en

meer in Engeland, terwijl gewetenlooze rentmeesters hun goederen beheer-

den en het arme volk uitzogen.

Een vrije boerenstand bestaat in Ierland niet ; het geheele grondbezit is

in handen der Engelsche aristocratie. De Ier is slechts pachter (farmer)

1 Guslave <le Beaumnnt. I.'lrlande sociale, polilique et religietise. Paris. 1863. 80.
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en is er weinig beter aan toe dan de Russische Muschik. Vandaar dan

ook, dat beiden hun landheer, met dezelfde hartelijkheid, haten. Verder

vindt men in Ierland, alleen een kleinen boerenstand. Terwijl in Schotland,

de pachthoeven gemiddeld 74 , in Engeland zelfs 111 morgen land om-

vatten , is dat getal voor Ierland 34. In Engeland zijn er een aantal

pachtgoederen van 1000 morgen oppervlakte, in Ierland vele van 15,10,

3
,

ja 1 morgen. En ofschoon nu dergelijke hoeven natuurlijk gemakke-

lijk, door de pachters zeiven, bewerkt kunnen worden, is er toch nog een

dagloonersstand , die ook bevrediging harer behoeften zoekt.

Wat nu de oorzaak is van de in Ierland heerschende ellende , is na het

bovengezegde zoo duidelijk , dat daaromtrent geen verschil van meening

bestaan kan. De inboorlingen beklagen zich over de • voortdurende afwe-

zigheid der grondeigenaars , maar welk »gentleman" zal zich vestigen , in

een land, waar hem, van achter elke haag, de loop van een geweer kan

tegengrijnzen ? En om dezelfde reden, is het ten eenenmale onmogelijk

,

dat fabrieken worden opgericht , want geen kapitalist zal het wagen, onder

een dergelijke bevolking
,

zijn arbeiders te zoeken.

Daar aldus een bloeiend fabriekwezen een onmogelijkheid is , is de Ier

wel gedwongen zich op den landbouw toe te leggen. Jammer genoeg wordt

de veeteelt verwaarloosd en juist daarvoor is het schoone eiland zoo bij

uitnemendheid geschikt. Maar in plaats daarvan , doet de eigenzinnige Ier

de natuur geweld aan , door granen te verbouwen. Nog meer echter legt

hij zich , zooals wij reeds zeiden
,
op de teelt van aardappelen toe , die

,

wanneer ze althans niet rotten
,

altijd een tamelijk beschot leveren.

Een bevolking , die aldus den strijd tegen de natuur aanbindt , moet

wel met armoede en ellende gestraft worden en werkelijk , deze is in Ier-

land zoo groot, dat het mislukken van een enkelen aardappeloogst vol-

doende is, om hongersnood over de bevolking te brengen.

Daar komt echter nog meer bij. De verdeeling van den bouwgrond, in

kleine perceelen, behoeft niet altijd nadeelig te wei-ken. Integendeel, in de

nabijheid van groote steden , heeft het zelfs zijn voordeden. Maar op het

platteland, vertoont eene dergelijke toestand geen enkele lichtzijde en de te

kleine pachthoeven leiden aldaar, binnen een zeer korten tijd, tot diepe ellende.

Dit bewijst Ierland dan ook maar al te zeer ! Zoodra de kinderen wat

grooter worden, verdeelt de pachter zijn erf, in zooveel deelen, als hij jon-

gens heeft. Dezen bouwen zelve hunne hutten, die in bruikbaarheid, voor

de paalwoningen der vroegere bevolking van Zwitserland moeten onder-

doen en .... huwen. Want beide geslachten treden gewoonlijk op 17 a

18jarigen leeftijd in het huwelijk en helaas ! die huwelijken zijn meestal

vruchtbaar.

Grootere pachthoeven schijnen de Ieren zich niet te kunnen voorstellen.

Heeft een pachter een eenigszins grooter hoeve , dan poseert hij dadelijk

als grondbezitter en neemt eenige achterpachters aan. De laatsten zijn er

somtijds nog het beste aan toe. Zij toch verhuren weder zeer kleine ak-

kers aan hunne daglooners en ontvangen, van dezen te zamen, vaak nog
meer pacht , dan hun eigen pachtsom bedraagt. 1

.

1 Allgeni. Zeil. U Sept. 1876.
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In den jongsten tijd echter, is er veel ten voordeele veranderd. De
Engelsehe regeering heeft langzamerhand andere en betere toestanden in

het leven geroepen , vooral ook door de secularisatie der goederen van de

Staatskerk
,

bij welke de Ieren , als Roomsch-Katholieken, volstrekt geen

belang hadden. Maar ook heeft, sedert de hongersnood van 1841, een sa-

mentrekking der kleine pachthoeven plaats gehad , zoodat de allerkleinste

in de grootere zijn opgegaan. In laatstgenoemd jaar, waren er nog 310436
van 1— 5 acres oppervlakte; in het jaar 1875, nog slechts 69068. Die van

5—15 acres verminderden van 252790 tot 166595. Daarentegen steeg

het aantal pachthoeven van 15—30 acres, van 79342 tot 137639 en die

van boven de 30 acres, van 48625 tot 160292. Daardoor is het aantal

pachthoeven, in het geheel, met 22 7
/10% afgenomen. Toch omvat het

grootste gedeelte er van, nam. 373626 , minder dan 30 acres land. 1

In weerwil dus van de, in zeker opzicht, zeer gerechtvaardigde beweging

der home-rulers
,

schijnt Ierland, in den laatsten tijd, toch wat vooruit te

gaan. Vooral de lotsverbetering der armere standen is een verblijdend

verschijnsel. De hooge vlucht , die Engeland genomen heeft
,

schijnt ook

Ierland ten goede te zullen komen , zooals uit de jongste regeeringsver-

slagen blijkt. Ook bewijzen dezen , dat de opbrengst van sommige land-

bouwproducten geringer wordt , inzonderheid is dat het geval met granen,

terwijl daarentegen meer en meer vlas wordt aangebouwd. Het laatste

bewijst , dat de voornaamste tak van nijverheid wat vooruitgaat. Ook wor-

den er, in den laatsten tijd, meer beetwortelen verbouwd , wat ten goede

komt aan de veeteelt , waarvoor Ierlands bodem buitengemeen geschikt is.

Wat nu de veestapel aangaat , is het aantal runderen ongeveer hetzelfde

gebleven ; slechts dat der paarden , muilezels en ezels is verminderd. Als

een ongunstig verschijnsel , staat daar tegenover , dat het aantal schapen

met y4 millioen is afgenomen. Ook de zee- en riviervisscherij gaat achteruit.

Het beste bewijs intusschen voor vooruitgang is het afnemend getal

landverhuizers. Eeeds het jaar 1875 stond, in dat opzicht, gunstig boven

het vorige jaar. In 1876 nam het weder met 3

/3 af, en bedroeg in het

geheel nog slechts 20604 personen. 2

Na aldus de verschillende deelen van het Vereenigde Koningrijk , elk

op zich zelf, beschouwd te hebben, blijft ons nog over het geheel, als staat,

te beschouwen. Groot-Brittanje vormt slechts het moederland van een ko-

lossaal staatslichaam , dat zich over alle luchtstreken henen uitstrekt.

Aan het hoofd staat een monarch , die den koningstitel , en als beheer-

scher van Indië den keizerlijken titel voert. Het Britsche Rijk vormt een

streng constitutioneele monarchie ; de macht van het koninklijk hoofd is,

door grondwettige bepalingen, bijna tot enkele uiterlijke prerogatieven

beperkt.

1 Allgem. Zeit. U Sept. 1876.

2 Allgera. Zeit. 13 Augustus 1876.
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Londen is de zetel der regeering en van het Parlement , bestaande uit

een Hoogerhuis of Huis der Lords en een Lagerhuis of Huis der Gemeen-

ten. Het laatste telt 655 leden ,
waarvan 497 voor Engeland , 53 voor

Schotland en 105 voor Ierland. In het Hoogerhuis hebben zitting de

prinsen van koninklijken bloede , de hoogwaardigheidsbekleders van de

Anglikaansche Kerk en de leden van den hoogen adel. Daaronder wordt

verstaan alles wat den titel van »Lord" voeren mag, d. z. de Baronnen,

Burchtgraven (viscounts)
,
graven (earls) , markiezen en hertogen. Die titel

gaat over, volgens het recht van eerstgeboorte. De lagere adel draagt den

naam van gentry.

Den vorst ter zijde staan de Ministers en Staatssecretarissen.

Ierland en Indië woi'den geregeerd door onder-koningen.

Sinds overoude tijden, wordt Groot-Brittanje verdeeld in shires (graaf-

schappen), waarvan 42 in Engeland, 12 in Wales, 33 in Schotland en 32

in Ierland. De koloniën en buitenlandsche bezittingen, worden te hunner

plaatse behandeld.

Het leger, door werving bijeengebracht, bestaat uit 105000 man, waar-

onder 24000 man ruiterij. Bovendien telt het koloniale leger 63000 man,

met 26000 man ruiterij. Verder bestaat er nog een militie, die tot op

15 0 000 man gebracht kan worden en in geval van een vijandelijken aan-

val, een georganiseerd corps vrijwilligers van 113000 man, met een bere-

den corps, bestaande uit grondbezitters (yeomary), dat alleen in buiten-

gewone omstandigheden, opgeroepen wordt.

Vroeger was het Britsche leger beroemd om zijn innige degelijkheid en

vergoedde hierdoor ruimschoots het geringe getal zijner manschappen.

Tegenwoordig echter is dit anders geworden. Terwijl overal elders, de

ontwikkeling der legers, in alle opzichten, met reuzenschreden vooruitging,

is het Engelsche leger nog steeds op dezelfde wijze georganiseerd als dat,

waarmede de ijzeren Hertog, zijne overwinningen in het Pyreneesche Schier-

eiland bevocht. Zoowel in quantiteit als in kwaliteit, staat dan ook het

Engelsche leger, bij dat van elk der andere groote mogendheden in Europa

ten achter.

De Engelsche vloot daarentegen — zoowel de oorlogs- als de handels-

vloot — overtreft die van alle andere staten. Wat de eerstgenoemde aan-

gaat, bevindt zich slechts de kleinste helft in de Europeesche zeeën. Volgens

officiëele opgaven, bedroeg het aantal bodems der Engelsche. vloot, op 21

Maart 1876, 348. Sedert 1855, werden 573 schepen van stapel gelaten

en 44 aangekocht; daarentegen verkocht 110, gesloopt 128, terwijl er 31

verongelukten. Van de, op 31 Maart 1876, voorhanden zijnde schepen,

waren er 174 in actieven dienst en behoorden 17 6 tot de reserve.
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1. De haven van Constantinopel. — 2. Kozakken-type. — 3. Een burgervrouw uit Wallachije. — +. Akropolis te Athene. — 5. Kevk te Bucharest.



HET SULTANAAT TURKIJE.

Europeesch Turkije vormt slechts een betrekkelijk klein deel van het

rijk der Osmanen. Dit toch strekt zich, buiten ons werelddeel, nog uit

over Klein-Azië of Anatolië, Armenië, Koerdistan, Mesopotamië, Syrië en

Palestina en de geheele Westkust van het Arabische schiereiland. Boven-

dien erkennen Egypte, Tripolis en Tunis, de opperheerschappij der Porte,

al bestaat hun leenroerigheid dan ook slechts in naam.

Voor ons, is evenwel het Turksch gebied in Europa, verreweg het be-

langrijkst, ja het behoudt zelfs een betreurenswaardige belangrijkheid, in

zooverre, als het voortdurend verblijf der Turken in ons werelddeel, een

Damocles-zwaard blijft, dat te allen tijde, den toch zoo wankelen vrede van

Europa boven het hoofd hangt. Want al gelukte het tot dusverre aan

wangunstige mededingers van het Russische rijk, den kranken staat op de

been te houden, geen Moscovitisch Czaar, zal de kaart van Europa als

definitief vastgesteld beschouwen, zoolang het hem niet gelukt is, het Griek-

sche kruis te planten, op den dom van de Sophia-kerk van Constantinopel,

waar het — ruim vier eeuwen geleden — door den Turk werd afge-

slingerd.

Het karakter van dit rijk — ook in Europa — is, voor zoover de heer-

schende stam der Osmanen, zijn stempel daarop heeft gedrukt, geheel en

al Oostersch. In zooverre, kan men eigenlijk alleen van een Turksch rijk,

niet van een Turkschen staat spreken ; tot een staatswezen, in Euro-

peeschen zin, hebben de Turken het nooit gebracht. Want de pogingen

van Mahmoed II, om iets dergelijks in het leven te roepen zijn geheel

mislukt. 1

Intusschen is Turkije, sedert 23 December 187 6, een constitutioneel

keizerrijk, met zeer vrijzinnige instellingen. Echter heeft men weinig

grond om op de duurzaamheid en uitvoerbaarheid dier instellingen staat

te maken, zoolang althans de me.este volken van het uitgestrekte rijk op

den lagen trap van ontwikkeling blijven staan, waarop zij zich tot dus-

ver bevinden.

Vooralsnog houden we Turkije dus maar voor datgene, wat het in waar-

heid is, namelijk de meest onbeperkte monarchie, waarin geen andere wet-

ten gelden dan de wil van den Sultan, de voorschriften van den Koran

en de daaruit voortvloeiende beginselen van recht.

Van den beginne af, was het bestuur, in het rijk der Osmanen, theocra-

tisch militair. De opvolgers van Osman waren de opperbevelhebbers van

1 Murad Eft'endi; Türkische Skizzeti. Leipzig. 1877. 80. II Bd. S. 6%.
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het leger en de strijders voor den Islam. En sedert zij, onder Sultan Se-

lim I, de waardigheid van khalif verkregen, werden zij te gelijkertijd op-

perpriesters en opperrechters der Mahomedaansche wereld. Dit gedeelte

hunner macht lieten zij uitoefenen door vicarissen, even als zij hun politiek

en militair gezag in handen stelden van hun "Viziers x
. Thans zijn al

die ambtenaren, in naam, staatsambtenaren, en worden ook door den

staat bezoldigd, maar in het wezen der zaak, is alles tamelijk wel bij het

oude gebleven.

De Sultan, Padischah, d. i. Groote Heer — is onbeperkt gebieder. Zijn

eerste minister draagt den titel van Groot-Vizier ; onder hem staan de

overige ministers.

Verder bestaat er een staatsraad — Divan, terwijl de Ulema's, aan wier

hoofd de Sheik-ul-Islam staat, belast zijn met de uitlegging der wet. Aan

het hoofd van elk Vijalet of Ejalet, staat een Vali, vroeger in den volsten

zin des woords, een vice-sultan, tegenwoordig meer een regeeringspresident.

Deze ambtenaren, behouden echter slechts zelden, gedurende langen tijd
,

hunne betrekking.

De ambtenaren vormen, in het Turksche rijk, een vast aaneengesloten

stand, die zijn nieuwe leden aanwerft, onder de ambtenaarsfamiliën, waar-

onder ook veel christenen zijn. De ambtenaarszoon treedt natuuurlijk we-

der in staatsdienst, want niets is bij de Turken dieper ingeworteld, dan

hun voorliefde voor ambten en waardigheden. Daarentegen hechten zij, in

tegenstelling van de Arabieren, geen de minste waarde aan iemands af-

komst. In dezen theocratisch-militairen staat, bestonden, van oudsher, wel

verschillende standen, maar geen kasten en geen geboorte-adel. Ieder kan

opklimmen tot de hoogste waardigheden, en veelal zijn het dan ook Tur-

ken, uit de laagste standen der maatschappij afkomstig, die als generalissi-

mus de legers aanvoeren, als vizier het rijk besturen of zelfs door een hu-

welijk, met den Sultan vermaagschapt zijn. Zelfs de Sultanen zijn niet

zelden kinderen van eenvoudige slavinnen, die door het leven aan een zoon

te schenken, tot dien hoogen rang verheven werden.

In deze omstandigheden, spreekt het wel van zelve, dat de stand der

dienstbaren — en dezen zijn in Turkije zeer talrijk — volstrekt niet in

minachting is. Vroeger was het zelfs gewoonte, dat vele dienstbaren met

ambtenaarsbetrekkingen werden belast. En nog heden ten dage, hebben

de bedienden van grootwaardigheidsbekleeders, honoraire titels en zij

zelve beschouwen zich als, in meerder of minder mate, deel uit te maken

van de regeering. Ook wordt de bediende, in een Turksch huis, steeds

als een familie-lid beschouwd.

In deze zonderlinge maatschappij, nemen de Ulema's een bevoorrechte

positie in. De Ulema's vormen den stand der geleerden
;

zij zijn godgeleer-

den, rechters en onderwijzers. Zij zijn verdeeld in twee categoriën, en

wel in juristen (Fonkeha) en schriftgeleerden (Ulema) ; die indeeling voert

echter geen bepaalde afscheiding met zich.

De hiërarchie bepaalt de werkkring der rechters (Molla's en Kadis), der

theologen (Muftis), der hoogleeraren (Muderris) en der bedienaars van den

» id. II Bd. S. 90.
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openbaren eeredienst (Chatybs, Imams, Muezzins en Kayms). En elk

dier standen is weêr, in verschillende rangen, ingedeeld. Een geestelijken

stand, zooals de christelijke kerk die bezit, kent de Islam niet.

Tot Ulema's worden de Muzelmannen opgeleid in de Medresse (theologi-

sche scholen), waarvan de voornaamste gevestigd zijn fe Stamboel, Adria-

nopel en Broessa, in Klein-Azië. De studenten der Medresse heeten Softa.

Het rijk der Osmanen is op den Koran gegrondvest en het krom zwaard

was het voornaamste werktuig, waarmede het werd opgebouwd. Het Turk-

sche leger bedraagt 150000 man, in tijd van vrede ; door de talrijke re-

servetroepen op te roepen , kan het tot op ruim 700000 man worden op-

gevoerd. En al moge er op deze armee nog heel wat af te dingen zijn,

toch is het ongetwijfeld nog een der beste dingen, die de Porte bezit. Een

officierscorps, zooals die in het buitenland bestaan, wordt nog eerst ge-

vormd. De manschappen hebben een soort zoeaven-uniform en zijn van

uitstekende, moderne wapenen voorzien. Over het algemeen, geven zij blijk

van een uitnemende geschiktheid voor den wapenhandel en van een na-

tuurlijke ondergeschiktheid, die het onnoodig maakt, om door gestrengheid,

de discipline te handhaven. Daaraan paren zij een doodsverachting, die

in het Mahomedaansch fatalisme haar verklaring vindt en een stoïcijnsche

ongevoeligheid voor ontberingen, zooals men die nergens elders aantreft.

Het schitterendst komen de goede hoedanigheden van den Turkschen soldaat

uit, brj de verdediging van versterkte plaatsen.

Het verdient opmerking, dat het Turksche leger, voor het grootste ge-

deelte, in Klein-Azië, gerecruteerd is. Tot dusverre waren de niet Mu-

zelmannen, die in Europeesch Turkije verreweg de meerderheid uitmaken

en de bewoners van Constantinopel, van de krijgsdienst uitgesloten.

De recruteering geschiedt bij het lot, en niet zelden onttrekt dit, aan

een gezin, den eenigen zoon, den steun en den broodwinner. Met een

door tranen verduisterd oog, verlaat de aanstaande krijgsman, zijn Aziati-

schen geboortegrond *. Dr. Kanitz was er getuige van , met hoe wei-

nig geestdrift , de Muzelman zich schaart , onder de groene vaan van den

profeet.
2

Het oordeel van een deskundige over de strijdbaarheid der Turksche

armée luidt niet gunstig. Onder de gebreken , waaronder zij gebukt gaat

noemt hij : onbekwame bevelhebbers
,
weinig ontwikkelde officieren

,
traag-

heid in de bewegingen der troepen
,
gebrek aan voertuig bij alle wapenen,

met uitzondering van de artillerie en een slecht legerbestuur. 3

Intusschen , welke gebreken het Turksche leger ook mogen aankleven
,

zeker is het, dat dit lichaamsdeel van den zieken man nog niet zoo krank

s , of het weet nog van zich af te slaan. Dit bewees het door de wijze
,

waarop het de luidruchtige humaniteitspredikers te Plewna en elders ontving.

Toch zal niemand , die de maatschappelijke toestanden beschouwt , in

verband met de geschiedenis der laatste tientallen van jaren , er aan twij-

felen , of de halve maan neigt aan den Europeeschen horizont ten onder-

gang , al bezit het rijk
,
inwendig

,
nog enkele steunpunten.

1. Quarterly review. October 1874. S. 341.

2. Kanitz. Donaubulgaricn und der Balcan. II Bd. S. 51.

3. Die Wehrkrafl des Osmanischen Reiches. Wien. 1871. 8o. S. 62.
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Wie de tegenwoordige Turken nog beschouwt als typisch fanatiek , be-

driegt zich te eenenmale. En sedert zij dat niet meer zijn , is ook die

onweerstaanbare geestdrift verdwenen , die de krijgshaftige Osmanen van

de eene verovering tot de andere voerde. Toch hebben zij het geloof aan

het fatum behouden en daaraan mag nog steeds hun geschiktheid voor een

taaien tegenstand worden toegeschreven. 1

Die taaiheid bewijzen zij ook door hun voortdurend verblijf in Europa.

Doch daar staat tegenover , dat in onzen tijd , een minderheid, niet langer

door middel van het zwaard , hare heerschappij over een meer ontwikkelde

meerderheid
,

gevestigd houden kan. En in waarheid vormen de eigen-

lijke Osmanen , van het Ugro-Altaïsch ras , slechts een zeer kleine min-

derheid. 2 Bovendien neemt het aantal Turken, in Europa, met steeds toe-

nemende snelheid af, tegelijk met de vermindering van hun produc-

tie- en werkkracht , en de toeneming hunner lichamelijke en geestelijke

vadsigheid en traagheid. 3

Waaraan deze verschijnselen zijn toe te schrijven , is op lang na niet

uitgemaakt , daar ze niet ten volle kunnen worden verklaard uit de oor-

spronkelijke levenswijze , zeden en gewoonten van dit voormalig nomaden-

volk. De voornaamste oorzaak van de afneming der bevolking moet

zeker gezocht worden, in de bij de Osmanen gebruikelijke
,
kunstmatige

beperking van het aantal kinderen. Over het algemeen, is de Turk even

af keerig van een talrijk kroost en vooral van veel zoons , als de Christe-

lijke bewoner van Turkije er trotsch op is. Vandaar dat men, in een

Turksch gezin, zelden meer dan 2, in een Grieksch of Slavisch gezin daar-

entegen gewoonlijk 5— 10 kinderen aantreft. Het aantal Osmanen en Ta-

raren in Europa, stijgt zeker niet boven de 1400000, terwijl de totaal-

bevolking van Europeesch Turkije op 8207000 wordt opgegeven, waaronder

in het geheel 3585000 ,

4 of volgens anderen slechts 3460000 Muzel-

mannen. 5

Die opgaven zijn niet volstrekt betrouwbaar ; het zijn slechts schattin-

gen van reizigers en geleerden. Doch waarin dezen ook van elkander mo-

gen verschillen, op een punt, zijn ze volmaakt eenstemmig
,
namelijk , dat

het heerschende ras, in Turkije, voortdurend achteruitgaat in zielental. Het

staat derhalve vast , dat het Mahomedaansche element steeds meer en meer

verdrongen wordt door het meer beschaafde Grieksche en Bulgaarsche. Of-

schoon er ook in Servië , Bosnië en Bulgarije
,
geen enkele stad is van

beteekenis , waarin niet eenige Osmanen hun ras vertegenwoordigen , toch

is hun aantal gewoonlijk zeer gering.

Retzius brengt de Turken tot de Orthognaten en Brachycephalen. De

hoogere standen hebben, dank zij de vele vreemde elementen in de harems

en het groot aantal renegaten, dat onder hen is opgenomen, hun oor-

spronkelijk type gewijzigd en slechts een enkele maal, in ongunstigen zin,

1. Murad Etfendi , II Bd. S. 121.

2. Petermann's Oeogr. Mitth, 1876. S. 241.

3. Lorenz Diepenbach. Die Völkerslamme der Türkei. S. 10.

4. L'exploration. 3me de Janvier, 1877.

5. F. v. Stein, in Petermann's geogr. Miali. 1876. S. 242.
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ten gevolge van de vermenging met Afrikaansche elementen. Ofschoon de

Turken, over het algemeen, een eerlijk volk zijn, erkennen zij geen enkelen

plicht, tegenover ongeloovigen. En vooral vele pacha's zijn stelselmatige

dieven en roovers.

Tegenover het kleine hoopje Osmanen, in het Balkan-schiereiland, staan

Grieken, Albaneezen, Bulgaren, Serben en Roemeniërs, en verder nog enke-

le minder talrijke volkstammen, zooals de Zinzaren, in Thessalië en Epi-

rus, de Armeniërs, ten getale van 400000, in de steden
,
Magyaren , No-

gaï-Tataren, in de Dobrudscha; 220000 Zigeuners, 70000 Joden, Tscher-

kessen, Russen, Arabieren, Polen en Duitschers. De laatste drie volken zijn

slechts in geringen getale vertegenwoordigd.

Van al deze volken, zijn de Grieken, ten getale van 1120000, het meest

belangrijke. Langs de zuidelijke kust, vormen zij overal de meerderheid.

In groote massa's, bewonen zij de Sandschaks aan den Archipel en de zee

van Marmora, verder worden ze gevonden langs de Zwarte zee, tot aan de

Katntschik en op het eiland Kandia of Kreta. Met een verbazingwekken-

de snelheid, nemen zij andere bestanddeelen in zich op. De Albaneezen ,

door de Turken, Arnauten genoemd, terwijl zij zich zelve Skypetaren noe-

men, zijn van Grieksch-Latijnschen oorsprong en worden beschouwd , als

afstammelingen van de oude Illyriërs. Hun aantal bedraagt 1031000, waar-

onder 723000 Mahomedanen. De overigen zijn aanhangers der Roomsche- en

Grieksch-Katholieke kerken. Naar het N., strekt deze volksstam zich uit

tot aan de Bulgaarsche Morawa, naar het Z., tot aan Hellas. Uit een taal-

kundig oogpunt, behooren tot dezelfde familie, de Roemeniërs, die nagenoeg

allen Christenen zijn. Roemeensche volksplantingen, te zamen 200000 zie-

len sterk, treft men aan in Bulgarije, Servië en de Dobrudscha, welk laat-

ste landschap dan ook, bij het verdrag van San Stephano, aan Roemenië

is toegewezen. Tegenover de in aantal steeds achteruitgaande Turksche

bevolking, neemt hun getalsterkte voortdurend toe, zoowel ten gevolge van

hun vruchtbare echtverbindtenissen, als door de gemakkelijkheid, waarme-

de zij andere elementen in zich opnemen.

De meest belangrijke volksstammen echter, die op het Balkan schiereiland

voorkomen, vormen ongetwijfeld de Zuid- Slavische volken, Serben en Bulgaren.

De hoegrootheid der Slavische bevolking, van het schiereiland, wordt

zeer verschillend opgegeven. 1 Volgens een der laatste schattingen 2 zou

zij, Servië en Ernagora buiten rekening gelaten, in een rond getal, 4000000

bedragen. Daarentegen schat F. Kanitz de Bulgaren alleen op 5000000 3
.

De Slaven zijn, over het algemeen Grieksch-Katholiek ; in Bosnië en Bul-

garije, treft men ook Mahomedaansche Slaven aan; in laatstgenoemd gebied,

dragen dezen den naam van Pomaci. 4 Op taalkundige gronden, onderscheidt

men de Slaven, in het Balkan-Schiereiland, in Serben en Bulgaren.

De Serben bewonen niet alleen Servië, maar ook Bosnië, de Herzegowina

en Montenegro. Hun aantal wordt geschat op 1 142000, waaronder 470000

Mahomedanen. Nadat toch Bosnië door de Turken veroverd was, is de

1. C. Lejean. Ethnograpliie de la Turquie, Gotha. 1861. 4o.

2. L'Exploration. 3 Janv. 1877.

3. F. Kanilz. Donaubulgarien. I Bd. 3. 4"2.

i. Wilhelm Freih. v. Berg, ia Globus. XXVII Bd. S. 341.



346

geheele adel tot den Islam overgegaan, om op die wijze, in het bezit te

blijven zijner privilegiën. Deze adel, overigens de hechtste steunpilaar van

de Turksche heerschappij, in deze streken, houdt streng vast aan zijn Sla-

vische nationaliteit en taal en verloochent ook zijn oorspronkelijk Christelijk

karakter niet geheel en al. De Bosnische Mahomedaan neemt slechts een vrouw

en geen bijwijven. De afzondering, waarin de vrouw leeft, is veel minder

groot ; de meisjes gaan ongesluierd en vrij langs de straat en de huwe-

lijksplechtigheden, bruiloften, enz. herinneren aan het vroeger beleden

Christendom.

Onder de Bosnische Christenen zijn 200000 Eoomsch Katholieken
l

.

Paul Hunfalvy laat zich aldus over de Serben uit : »De Serben zijn, op in-

tellectueel gebied, de meest beteekenende, onder de Zuid-Slavische volksstam-

men. Dapper, vol gevoel voor hun nationaliteit, overdrijven zij dit vaak,

worden daardoor exclusief en tegenover andere volksstammen, stug en

onrechtvaardig. Voor hun eigen nationaliteit, zijn zij bereid zich de grootste

offers te getroosten ; dit bewijzen ook de rijke fondsen en stichtingen, voor

nationale kerken en scholen.

Bij geen enkel der Zuid-Slavische volken, heeft de letterkunde zulk een

hooge vlucht genomen, als bij hen. De Serben hebben een rykefantaisie ; hun

volkspoëzie bevat ware paarien, en vooral heeft het heldendicht, onderhen,

een belangrijke hoogte bereikt. De Serben hebben een schoon verleden

achter zich, dat echter een vrij somber einde heeft gehad ; vandaar clan

ook, dat hun liederen en zangen, op roerende tonen, weeklagen over den

ondergang van hun rijk en volk. Onder hen, bloeit de stand der rond-

reizende volkszangers, wier liederen strekken ter verheerlijking van de

helden huns volks, en evenzeer die der vertellers, die de gretig luisterende

menigte oude sagen en verhalen mededeelen en daardoor voedsel geven

aan hun nationaliteitsgevoel, hun nationalen trots en hun haat tegen hun

erfvijanden, de Turken" 2
. Althans op een enkel punt, meenen we dit

gunstig oordeel, van den Hongaarschen geleerde, te moeten wraken. De

dapperheid der Serben toch, die hij,, in bovengenoemde regels, hoog doet

klinken, verscheen tijdens de jongste gebeurtenissen in het Balkan-schier-

eiland, in een zeer twijfelachtig licht.

Even als aan de overige Zuidelijke Slaven, is ook alle Serben het fami-

lieleven, in de Zadruga gemeen, d. i, de zoogenaamde huisgemeente, welke

een groot aantal personen omvat, die door gemeenschappelijke bedoelingen

en belangen vereenigd zijn. Aan het hoofd van een dergelijke vereeniging

staat de Staresina, de huisvader, öf de oudste van het huis, öf een, door

de familieleden, gekozen hoofd. Hij is belast met de leiding der huiselijke

aangelegenheden, ontvangt van alle familieleden eerbewijzen en regelt de

wijze, waarop alle huiselijke en landelijke werkzaamheden moeten worden

verricht. Zulk een gemeente omvat verschillende familien, want bij de

Zuidelijke Slaven, is de aanhankelijkheid tusschen bloedverwanten onderling

zoo groot, dat het bijna als een schande wordt beschouwd, wanneer iemand

1 Heinrich Kiepen. Die Gruppirung der Confessionen in Bosuien und der Herzegovina; mit

einer Karte. Globus XXX Bd. S. 327—333.

2 Paul Hunfalvy. lïtlinoi;raphie von üngarn. Ueulsch van Prof. Schwicker. Budapest. 1879

8o. S; 328.
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het vaderlijk huis verlaat. Slechts hooge noodzakelijkheid kan hen hiertoe

brengen *.

Eerst sedert de laatste jaren
,
begint men wat meer opmerkzaamheid te

schenken aan de hoogst eigenaardige rechtsgebruiken der Zuid-Slavische

volken 2
.

De tweede, belangwekkende Slavische stam in Turkije, zijn de in het

Oosten wonende Bulgaren. Tegenwoordig kunnen ze, met het volste recht,

beschouwd worden als Slaven, oorspronkelijk echter waren zij een U-

grische, wellicht Samojeedsche volksstam 3
, die zich vermengde met de

Slaven, die het Donau-gebied reeds bewoonden en die daarin volkomen

opging. Eeeds in de 10e eeuw, schijnt de oude Bulgaarsche taal, voor de

Slavische, plaats gemaakt te hebben, zoodat alleen de naam Bulgaar aan het

eenmaal heerschende volk herinnert 3
. Slechts hier en daar, treden enkele

vreemde elementen, onder de Bulgaren, sporadisch te voorschijn. Hun

gebied strekt zich uit, van de Servische grens tot aan de Jantra, de Morawa

en den middenloop der Marica, terwijl het ten Z. begrensd wordt door den

kam van den Balkan. Buiten dit gebied, worden zij ook nog, in een be-

duidend aantal, gevonden, ten W. van de Marica, tot aan het meer Ochryda,

doch in den laatsten tijd, neemt hun aantal, in deze streken, eer af dan toe.

De Grieken hebben de Bulgaren bijna overal van de kust terug gedre-

ven. Alleen in de gewichtige handelshavens Varna en Saloniki, strekt te-

genwoordig hun gebied zich uit, tot aan de zee. Nog meer terrein verloren zij

in onze eeuw, in het Westen, waar de krijgshaftige Albaneezen van hunne

bergen afdalen. Eindelijk vestigen zich, sedert de laatste vijftien jaren,

sterke koloniën Krimsche kozakken en Tscherkessen in het gebied der Bul-

garen, welke laatsten, in grooten getale, eraigreeren naar Hongarije en Ru-

menie, naar Servië en naar de Krim.

Zoowel in taal en geloofsvormen, als in leefwijze, zeden en gewoonten,

onderscheidt zich de Bulgaar van zijn Servische buren. De Muzelman-

sche dorpen van Bulgarije mogen de Christelijke overtreffen in uiterlijke

netheid, treedt men, in de laatsten, de huizen binnen, dan ontwaart men,

ook bij den gastvrijen boer, den invloed der oud Slavische instellingen, die

het geheel een stempel van arbeidzaamheid, welvarendheid en voorspoed

geven. En bij die landelijke bevolking is het, alsof mannen en vrouwen

een wedstrijd hebben aangegaan, op het punt van arbeidzaamheid en huis-

lijke deugden.

In de steden, langs den Donau, is de Bulgaar meestal koopman, mars-

kramer of handwerksman. Onderwijzers, doctoren en advokaten treft men,

onder hen, slechts spaarzaam aan, ambtenaren nog zeldzamer, maar des te

meer priesters en monnikken. Op de hoogvlakte en in de steden, op den

Balkan, houdt de Bulgaar zich bezig met veeteelt en nijverheid ; in de

vlakte alleen met landbouw, doch slechts bij uitzondering, verbouwt hij

1. Bar. Rajacsich. Das Leben, die Sitten und Gebrauche der im Kaiserthuiue Oesterreich lebenden

S. Slaven. Wien. 1873. 80. S. 1. 12.

Dr. Ballhasar liogisic. Pravni obicaji u Slovena. Privatno pravo Zagrebu 1867. 80.

2. Dr. Bogisic. Collectio consueludinnm juris apud Slavos meridionales eliamnum vigentium.

Zbernik sadasnjih pravni obicaja u juznih Slovena. U Zagrebu. 1874. 80. 1 Bd.

3. lirefk. Geschichte der Buigaren. Prag. 1876. 80.
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meer, dan hij voor eigen gebruik noodig heeft. In enkele steden van den

Balkan, zooals Gabrovo, Travna en Kalofer, neemt het reeds niet onbe-

duidende fabriekwezen steeds grooter verhoudingen aan ; want door zijn

voorliefde voor industrie, onderscheidt zich de vredelievende Bulgaar van
den handeldrijvenden en strijdlustigen Serbier. F. Kanitz, die door en door

bekend is met de Bulgaren, kan niet genoeg herhalen, dat we in hen de

toekomstige industriëelen van het schiereiland hebben te zien 1
.

Ten opzichte van den godsdienst, is de Bulgaar nog doortrokken van den

heidenschen, oud-Slavischen zuurdeesem. Hiermede komt hij ter wereld,

hij oefent op al zijn doen en laten invloed uit en blijft hem bij tot in,

ja tot over het graf, in zooverre als de lijkplechtigheden en de vereering

der afgestorvenen vermengd zijn, met tal van bijgeloovige gebruiken. Daar

men zich echter aan de verbetering van het volksonderwijs zeer laat gele-

gen liggen, mag men met grond hopen, dat meer heldere denkbeelden,

hier in een vruchtbare aarde vallen zullen 2
.

De Mahomedaansche Bulgaren onderscheiden zich slechts, in enkele uiter-

lijke vormen, van hun, der Oostersche kerk trouw gebleven stamgenooten,

met wie ze in de beste verstandhouding leven. Niet lang geleden werd

een groot aantal traditioneele liederen der Pomaci van den Despoto-dagh

ontdekt 3
.

Het christelijk
,
overwegend Slavisch element in Turkije heeft het meest

te lijden van den druk der Osmanen. Hieruit bestaat grootendeels de

Rafah, d. i. de niet-Mahomedaansche bevolking, aan welke de Osmanen

zelfs den raenschelijken naam niet toekennen. Ofschoon de toestand dier

verdrukten, dank zij de macht der omstandigheden, in de laatste halve

eeuw, een belangrijke verbetering heeft ondergaan, heeft het getuigenis van

den meest geachten christen, voor de rechtbanken, toch niet meer gezag,

dan die van de negers in Noord-Amerika, voor de vrijverklaring der slaven.

Wil de christen zelf geen bandietenleven gaan leiden, als Klephte, Haiduk

of iets dergelijks, dan staat hij geheel weerloos., tegenover den Mahome-

daanschen bandiet. Het ergste is echter, in het Turksche rijk, de volsla-

gen regeringloosheid, waardoor allerlei geweldenarijen, van de zijde der

ambtenaren, mogelijk zijn en 't spreekt van zelve, dat ook hier weder, de

Christenen het meest te lijden hebben 4
.

Aldus spreekt Diefenbach. Bij het lezen van zulk een schets zal elk

weldenkende het toejuichen, dat de jongste gebeurtenissen hebben bijgedra-

gen, om het lot der christenen — inzonderheid in Bulgarije en Oost-Roe-

melië — te verbeteren. Hoe onedel de beginselen ook mogen zijn geweest,

die Ruslands beheerscher naar het zwaard deden grijpen, het kan niet ont-

kend worden, dat de uitkomsten in het belang der menschheid zijn en be-

treurenswaardig blijft het, dat het eigenbelang der Europeesche mogend-

heden nog steeds het oogenblik vertraagd, waarop deze ontzenuwde bar-

baren, over den Bosporus worden teruggedreven.

1 F. Kanitz. Donaubulgarien. II Bd S. 124.

2 id. id. I Bd. S. 34. 82.

3 Blgarski narodni Pjesni. Chansons populaties bulgares inédites publiées et traduiles par Au-

gust. Dozon. Paris. 1875. 8o.

4 Diefeubach. Uonaubulgarieu. 1 Bd. S, 9. to.
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Daar ook vele niet-Osmanen den Islam hebben aangenomen, staan niet

alleen Turken tegenover niet-Turken, maar ook Mahomedanen tegenover

Christenen, en onder deze laatsten, Grieken tegenover Katholieken. Dan, in

elk geval, blijft het Mahomedanisme verre in de minderheid. Mocht dus

eenmaal de heerschappij der Verheven Porte. in Turkije, een einde nemen,

dan mag men verwachten, dat de Mahomedaansche Bulgaren, ook weder

tot het geloof hunner vaderen zullen wederkeeren, zooals dit reeds, onder

veel minder gunstige omstandigheden, heeft plaats gehad *.

Na het bovenstaande, kan het geen verwondering baren, dat alle steden

en dorpen, waar het Turksche element de overhand heeft, langzaam maar

voortdurend achteruit gaan. Toch schittert nog altijd Constantijns veste,

met onverbleekten luister, als een stad der eerste grootte, aan Europa's

Oosterkim en weerkaatst nog steeds hare heerlijkheid, in de blauwe wate-

ren van den Bosporus 2
.

Stamboel, of zooals wij het gewoonlijk noemen, Constantinopel, door de

Slavische volken Carigrad, d. i. keizersburg genoemd, ligt even als Rome

op zeven heuvelen en telt 512730 inwoners en met de voorsteden, aan de

beide oevers van den Bosporus, hoogstens 600 000. Wel is dikwijls, in-

zonderheid door Dr. Mordtmann 3
, de bevolking hooger opgegeven, zelfs

op meer dan een millioen, doch deze dwaling ontstond door het alleron-

gunstigste sterftecijfer.

Moeilijk is het, zich een denkbeeld te vormen van den aanblik, dien Con-

stantinopel biedt, gezien van uit den Bosporus, van die ontzachelijke ver-

scheidenheid van kleuren en gezichten, van die verwonderlijke dooreenmen-

ging van stad en landschap, van pracht en eenvoud, van Europeesch en

Oostersch, van grilligheid, bevalligheid en grootschheid.

Denk u eene stad, samengesteld uit een tienduizend kleine, gele en roode

villa's, duizenden welig groene tuinen, te midden waarvan honderden sneeuw-

witte moskeeën verrijzen ; daarboven een bosch van reusachtige cypressen,

de grootste begraafplaats van het Oosten ; aan de uiteinden der stad, ont-

zaglijk groote, witte kazernen, groepen van huizen en cypressen, gehuchten,

die tegen de hellingen aangebouwd zijn, waarachter weder andere, half in

het groen verscholen, te voorschijn komen ; en overal torens van minaret-

ten en witte koepeldaken, tot halverwege den rug van den berg, die den

horizont, als met een groot gordijn afsluit ; een groote stad en een uitge-

strekte tuin, verspreid langs eene kust, die op de eene plaats, door diepe

ravijnen afgebroken en met wilde vijgeboomen begroeid is en op de andere

afloopt, in groene vlakten, met kleine schaduw- en bloemrijke inhammen

afgewisseld 4
.

1. Diefenbach. Donaubulgarien. II Bd. S. 282.

2. J. G. K.ob.1. Hauptstadte Europi's S. 1—38.

3. Dr. Mordtmann. Phare du Bosphore. 15 Maart. 1873.

4. Edmondo de Amicis. Constantinopel. Uit het Italiaansch door Mevr. de Graaff Holtrop.

Haarlem. J. M Schalekamp. 1877.
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De eigenlijke stad is gebouwd, op bet driehoekige schiereiland, tusschen

de zee van Marmora en de bocht van den Gouden Hoorn, dat zich van het

W. naar het O. uitstrekt, terwijl het Oostelijk uiteinde een weinig naar

het N. is opgekruld. Op dit uiteinde, ligt het Serail of paleis van den

Padischah, de Hooge Porte. het paleis van den Groot-Vizier en de beroemde

Sophia-moskee. Niet ver van den ouden stadsmuur staan, aan den oever der

zee, de zeven torens (Vedi Kale). De rijkste en voornaamste Grieken wo-

nen in de, naar den vuurtoren Phanar genoemde wijk, en worden daarom

Phanarioten genoemd. Aan het uiteinde van den Gouden Hoorn, ligt de

voorstad Eyub, een echte Turksche wijk, met de moskee, waarin de nieuwe

Sultan plechtig met het zwaard wordt omgord. Tal van bruggen voeren,

over den Gouden Hoorn, naar de voorsteden Galata en Pera, waar de

Europeanen (Franken) en vreemde diplomaten wonen,

Op den Aziatischen oever, ligt Usküdar (Scutari), met 80000 inw., die

als voorstad van Constantinopel kan worden beschouwd en het zomerpaleis

van den Sultan bevat.

De dichterlijke voorstellingen der Westerlingen, over de Turksche hoofdstad,

worden door de nieuwere, onbevooroordeelde reizigers, tot haar juiste waarde

teruggebracht. Zoo b. v. Wilhelm Freiherr von Berg : »Wel zijn, sedert

de groote branden van Stamboel en Pera, eenige straten verbreed, hier en

daar, aanzienlijke paleizen opgericht, smaakvolle plantsoenen aangelegd, een

nieuwe, ijzeren Drug> over den Gouden Hoorn gebouwd, maar de smerigheid

is even groot als vroeger, het plaveisel van dien aard, dat men elk oogen-

blik, gevaar loopt, de beenen te breken, de lucht op vele plaatsen, met tal

van stinkende gassen bezwangerd, de honden even hinderlijk als voorheên

en ook de menschen zijn niet veranderd 1
.

Wat Constantinopel echter, voor den vreemdeling, steeds belangwekkend

maakt, is de bonte staalkaart van rassen en nationaliteiten, die zijn blij-

vende of tijdelijke bevolking aanbiedt. Om de bevolking van deze stad

goed te zien, moet men op de schipbrug gaan, die ongeveer een mijl lang

is en zich, van het verste punt van Galata, tot den tegenoverliggenden

oever van den Gouden Hoorn uitstrekt, tegenover de groote Moskee van

de Sultane Validé. Beide oevers zijn Europeesch ; maar men kan toch zeg-

gen, dat de brug Europa en Azië verbindt, daar in Stamboel niets Euro-

peesch is dan de bodem en de enkele christen-wijken, die er boven uitste-

ken, zelfs een Aziatisch karakter en Oostei'sche kleuren dragen. De Gouden

Hoorn, die er uitziet als een rivier, scheidt als een oceaan, twee werelden.

De nieuwstijdingen uit Europa, die versch, duidelijk en nauwkeurig Galata

en Pera doorloopen en aldaar besproken worden, bereiken den anderen

oever slechts verminkt en verward, als een verwijderde echo ; de roem der

grootste mannen en zaken, uit het Westen, wordt tegengehouden door de

strook water, als door een onoverkomelijken scheidsmuur ; en over de

brug, waarover dagelijks honderdduizend menschen heengaan, komt in tien

jaar tijds, geen enkel denkbeeld.

Als men daar staat , ziet men , in één uur
,
Constantinopel voorbij-

trekken.

1 Wilh. Freih. von Beij». Wiener Abendpost. 10 Mai 1870.
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Het zijn twee onuitputtelijke menschenstroomen, die zonder ophouden ei-

kaar tegenkomen en samensmelten, van het opgaan tot het ondergaan dei-

zon en een schouwspel opleveren, waarvan de markten in Indië, de mis-

sen te Nischnei-Novgorod en de feesten te Peking, zeker slechts een flauw

denkbeeld zouden geven.

Om goed te zien, moet men een klein eindje van de brug in bet oog

houden en daar den blik niet van afwenden ; als de oogen gaan dwalen,

wordt het gezicht beneveld en het hoofd verward. De menigte trekt, in

groote massa's voorbij, waarvan ieder op zich zelf de bontste kleuren ople-

vert en elke menschengroep vertegenwoordigt een volkerengroep.

Stel u voor de zonderlingste verzameling van typen, kleederdrachten en

standen der maatschappij
;

gij zult u toch nimmer een juist denkbeeld kun-

nen vormen van het fabelachtige mengelmoes, dat zich daar, op een opper-

vlakte van twintig schreden, in den tijd van tien minuten, aan ons oog

voordoet. Achter een troep Turksche sjouwerlieden, die op een draf voor-

bijgaan, gebukt onder hun zwaren last, komt een draagstoel aan, met paar-

lemoer en ivoor ingelegd, waaruit ter sluiks een Armenische dame gluurt;

en aan weerszijden daarvan, loopt een Bedouin, in een witten mantel ge-

huld, en een Turk, met zijn tulband van neteldoek en hemelsblauwen

kaftan, naast wien een jonge Griek rijdt, gevolgd door zijn tolk, met ge-

borduurd vest en een derwisch, met zijn grooten, puntigen hoed en ke-

melsharen tuniek, die zich uit de voeten maakt, om het rijtuig van een

Europeesch gezant door te laten, dat voorafgegaan wordt, door een ge-

galonneerd voorrijder. Dit alles ziet men niet duidelijk, maar als ter loops.

Nog voor dat gij u omgedraaid hebt, bevindt gij u tusschen een troep Per-

zen, met hunne hooge, puntige mutsen van astrakan, en als die voorbij

zijn, ziet gij een Jood voor u, in een lang, geel gewaad, dat aan alle zij-

den open is ; een heidin, met loshangende haren, die een kind, in een zak,

op den rug draagt ; een Katholiek priester, met zijn stok en gebedenboek,

terwijl te midden van een vreemden hoop Turken, Grieken en Armeniërs,

Plaats! geroepen wordt, door een grooten eunuch te paard, die voor een,

met bloemen en vogels beschilderd rijtuig rijdt, waarin de dames van een

harem zitten, in het paarsch en groen gekleed en in groote, witte sluiers

gehuld. Daarachter komt weêr een zuster van liefdadigheid, gevolgd door

een Afrikaanschen slaaf, die een aap draagt en door een sprookjesverteller,

in waarzeggerskostuum.

En wat heel natuurlijk is, maar een nieuw aangekomene vreemd voor-

komt, is dat al die menschen elkaar tegenkomen en voorbijloopen, zonder

op elkaar te letten, evenals de menigte, in onze groote steden ; niemand

blijft staan, iedereen loopt, met haastigen tred en ernstig gelaat, men ziet

niemand, die glimlacht. De Albaniër, met zijn witte rokken en zijn pisto-

len in den gordel, gaat langs den Tartaar, die in een schapenvacht ge-

kleed is ; een Turk, die te paard zit, gaat rakelings tusschen twee rijen

kameelen door; achter een twaalfjarigen adjudant van een Keizerlijk prins-

je, dat op een Arabisch paardje troont, waggelt een kar, beladen met het

zonderlinge huisraad eener Turksche woning ; de muzelmansche vrouw te

voet, de gesluierde slavin, de Griekin, met haar rood mutsje en lange

ylechten op den rug, de Malthezische vrouw, met hare zwarte faldette, als
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kap over het hoofd, de Jodin, met haar verouderde kleederdracht van Ju-

dea. de negerin, in een veelkleurige sjaal van Cairo gehuld, de Armeni-

sche van Trebisonde, geheel in het zwart en gesluierd, als iemand, die van

een begrafenis komt, die allen bevinden zich somtijds in eene rij, als of

zij er met opzet heen gebracht waren, om tegen elkaar af te steken. Het

is een afwisselend mozaïek van landaard en godsdiensten, dat voortdurend

gemaakt en verbroken wordt, met een snelheid, welke het oog te nauwér-

nood volgen kan.
1

Wij zouden een zeer onvolledige schets van het Turksche rijk geven, zoo

we verzuimden te spreken van de Turksche vrouwen, wier invloed , door

alle tijden heen, even groot, als noodlottig voor den staat was.

Ten opzichte van de vrouwen, bestaan zonderling overdreven denkbeel-

den en maakt men met de waarheid kennis, dan verbleekt het poëtisch

licht, waarmede romanschrijvers haar omgeven.

Vooreerst is het gelaat der Turksche vrouw geen geheim meer. De dich-

te sluier, die volgens den Koran, »een teeken van hare deugd en een be-

teugeling voor het ijdel geklap der wereld," wezen moest, bestaat nog

slechts in schijn. De jasmac — sluier — bestaat uit fijne tule en is zoo losge-

bonden, dat het gelaat volkomen zichtbaar is. Ontmoet men vrouwen , die

dichter en stijver gebonden sluiers dragen, dan kan men er verzekerd van

zijn, dat zij de natuur voor weinig hebben te danken.

Over het algemeen, zijn de Turksche vrouwen schoon en trachten daarbij,

door tal van kunstmiddelen, haar natuurlijke schoonheid te verhoogen. En

dit doen zij met smaak, niet zoo als de schoonen van Fez, die zich met

een witkwast bestrijken. Daarbij hebben zij meestal een schoone gestalte.

Zoo zij een algemeen gebrek hebben, is het, dat zij voorover loopen, en een

weinig slungelig, met de loomheid van uit haar krachten gegroeide meisjes.

Men zegt, dat dit voortkomt uit zwakheid in de gewrichten, een gevolg

van het misbruik van baden en ook een weinig van het slecht pas-

send schoeisel.

Bevreemdend is het voor iemand , die te Constantinopel komt en

veel heeft hooren spreken, over de slavernij der Turksche vrouw, overal

en op alle uren van den dag, vrouwen te zien, even als in elke Europe-

sche stad. In werkelijkheid, zijn zij dan ook vrij ; dit is een waarheid,

waarvan de vreemdeling al spoedig doordrongen is.

Als de dames uit willen gaan, gelasten zij de eunuchen het rijtuig te

laten inspannen, gaan uit, zonder daartoe verlof te vragen en komen t'huis,

wanneer zij willen. Eertijds konden zij zich niet op straat vertoonen, zon-

der vergezeld te zijn van een eunuch, een slavin of ten minste een kleinen

jongen. Tegenwoordig echter gaan zij, bij honderden, alleen uit en men

1. Edmondo de Amicis. Consianlinoppl. Bldz. 28—31.
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ontmoet haar, op alle uren, in de straten der Muzelmansche voorsteden en

der Frankische stad.

Maar met dat al, heeft haar lot belangrijke schaduwzijden en als lady

Montague beweert, dat de Turksche vrouwen vrijer zijn dan de Europee-

sche, dan is dit eene vrijheid, die geen der laatsten haar benijden zal.

De vrouw leeft en heerscht in den harem. Zij heeft er het opzicht en

het bestuur over, doet er wat zij verkiest, terwijl de heer des huizes de

semanlik bewoont. Het dienstpersoneel is in tweeën verdeeld en de keu-

ken meestal ook. Ieder vermaakt zich en verkwist zijn geld, voor eigen

rekening. Zelden eet de man, met zijne vrouw, vooral niet wanneer hij

er meer dan eene heeft. Zij hebben niets met elkaar gemeen dan den divan.

De man komt bijna nooit in den harem, als echtgenoot, of als metgezel

of opvoeder der kinderen, hij komt er alleen als minnaar. Bij het binnen-

treden, laat hij, zooveel mogelijk, alle gedachten, die het genoegen, dat hij

er hoopt te vinden, zouden kunnen bederven, op den drempel achter. Hij

komt daar, om de zorgen en verdrietelijkheden van den dag te vergeten,

of liever, om het besef er van te verdooven ; niet om raad te vragen aan

een verlichten geest of troost te zoeken, bij een zacht gemoed. En zijn

vrouw zou voor die taak ook niet berekend zijn. Hij doet niet eens zijn

best, om zich aan haar te vertoonen, omringd van eenige glorie van ver-

stand, geleerdheid of macht, waardoor hij beminnelijker zou worden. Waartoe

zou dat dienen ? Hij is de godheid in dien tempel en hem komt de aan-

bidding toe ; hij behoeft zich niet te doen waardeeren, de voorkeur, we]ke

hij geeft, aan de vrouw, die hij opzoekt, is voor haar voldoende, om hem

te ombelzen, met een dankbaarheid, die liefde schijnt.

Zoo kan er natuurlijk geen ware vertrouwelijkheid bestaan, daar man en

vrouw steeds gescheiden blijven, door dien sluier der zinnelijkheid, welke

die talloos vele schuilhoeken der ziel verbergt, die alleen ontdekt kunnen

worden, bij de klaarheid, die ontstaat, uit een langdurigen, kalmen, ver-

trouwelijken omgang.

En dan ten slotte, welk eene doodelijke beleediging ligt er voor de vrouw,

in de liefde van den echtgenoot, die haar een eunuch toevoegt. Hierdoor

toch geeft hij haar het grootste blijk van wantrouwen en zegt hij eigen-

lijk : »Ik bemin u, gij zijt »mijn vreugde en mijn roem," gij zijt »de parel

»van mijn huis ;" maar als het monster, dat u bewaakt, een man ware,

»dan zoudt gij u verslingeren aan uwen slaaf."

Men heeft wel beweerd, dat de Oostersche vrouwen genoegen nemen met

de polygamie, dat zij er het onrechtvaardige niet van inzien. Als dat waar

was, dan zou niet plaats hebben, wat nu gebeurt, dat er namelijk bijna

geen Turksch meisje is, dat als zij de hand van iemand aanneemt, hem

niet tot voorwaarde stelt, dat hij, zoolang zij leeft, geen ander zal huwen

;

dan zouden er niet zooveel getrouwde vrouwen zijn, die naar hare familie

terugkeeren, als de man zijne belofte schendt.

Het spreekt echter wel van zelve, dat de omstandigheden van het hu-

welijksleven, naar gelang der geldmiddelen, zich wijzigen. Hier scheidt

de rijkdom, en vereenigt de armoede. Onder de mindere standen, is het

verkeer tusschen man en vrouw, weinig verschillend van dat in onze steden. 1

1 Bij het bovenstaande, volgden wij, in hoofdzaak : Edm. de Amicis. Constantinopel. Verder

23
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Het Turksche leger maakt op elk Europeaan, een somberen indruk, die

zelfs niet kan worden uitgewischt, door de herinnering aan de dapper-

heid, waarmede sommige afdeelingen, aan de nieuwe indringers weerstand

boden. De schoone en krachtige legers van Bajazet, Soliman en Moham-

med, die de halve maan droegen, tot onder de muren van Weenen en de

trotsche Habsburgers, in hun keizersburcht, deden sidderen, zijn voor goed

verdwenen, en vervangen, door een bende havelooze, roofzieke, brutale sol-

daten. In vredestijd is het leger 600000 man sterk.

Het behoeft nauwelijks vermelding, dat de intellectueele ontwikkeling, in

Turkije, op een laag standpunt staat, des te lager, naarmate de bevolking

meer overwegend Turksch is. De vrijheer von Maltzan, die met de toe-

standen in het Balkan schiereiland door en door bekend is, zegt : » Onder

beschaving moet men, in Turkije, niet datgene verstaan, wat men elders

aldus noemt ; de vooruitgang bestaat hier alleen in het aannemen van en-

kele uiterlijke Europeesche vormen. En dan nog is men veel meer geneigd

het verkeerde, dan het goede van Europa over te nemen."

Het volksonderwijs wordt natuurlijk te eenenmale verwaarloosd ; slechts

bij de Grieken en Slaven, is dit anders. De belangrijke handel, die alleen

in de talrijke ruwe produkten gedreven wordt, is geheel in handen van

Grieken, Armeniërs en Joden. De middelen van verkeer zijn allerellendigst,

bruikbare wegen een uitzondering en de begonnen spoorwegen onvoltooid.

De druk der belastingen is, voor Christenen en Muzelmannen, bijna ondra-

gelijk; toch blijven de financiën in den meest ontredderden toestand.

HET VORSTENDOM SERVIË.

Dit vorstendom, dat een oppervlakte heeft van 791 M., neemt van

het N. naar het Z., in hoogte toe. Het Noordelijk heuvelland gaat lang-

zamerhand in bergen over, die echter de grenzen van het Middelgebergte

niet overschrijden en door een tal van lengtedalen gescheiden zijn.

Het land is over het algemeen vruchtbaar en bezet met dichte bosschen,

noemen we, als vrij vertrouwbare bronnen: Julius Faucher. Ein Winler in I taliën, Griechenland

und Constanlinopel. II Bd. S. 220—300. Araand Freiherr von Schweiger Lerchenfeld. Unter dem
Halbmonde. Ein Bild des oliomanischen Reiches und seiner Völker. Jena. 1876. 80. S. 50—98.
Murad Efendi. Türkische Skizzen. 1 B. S. 22—127.
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doch betrekkelijk schaarsch bevolkt, ofschoon het bevolkingscijfer voortdu-

rend stijgt. Volgens de volkstelling van 1874, bedroeg het aantal inwo-

ners 1352 522, tegen 1246 346, in het jaar 1866, wat wijst op een toe-

neming van 1.9 °/
0

per jaar. Het dichtst bevolkt is het landschap Schu-

madija, met ongeveer 40 inwoners, op 1 km.

De heerschende kerk is de Grieksch- Katholieke ; daartoe behoort 99.15 °/
0

der bevolking ; 0.41 % zijn Mahomedanen, 0.28 °/
0 Roomsch-Katholieken,

0.13 % Joden en slechts 0.03 % Protestanten.

Deze bevolking kan gebracht worden tot drie stammen : de Servische,

de Bulgaarsche en de Eoemeensche, terwijl we de Zigeuners en Joden

ter loops vermelden.

Het Servisch element heeft verreweg de overhand. In Servië zelf, vindt

men het alleen in de Westelijke districten ; buiten Servië, in Daluiatië, de

Herzegowina, Ernagora en Bosnië.

De Serben zijn een zeer oud volk en onderscheiden zich door een dich-

terlijken zin. Zij hebben meestal een kloeke, krachtige en slanke gestalte

en zeer regelmatige gelaatstrekken. De mannen hebben gewoonlijk een

krijgshaftig voorkomen. De kleeding te platten lande is echt Oostersch

;

ze bestaat in ruime beenkleederen, boven de knie vastgesnoerd en rijk ge-

borduurde overrok en een fez met kwasten. In de grootere steden, inzon-

derheid in Belgrado, heeft deze nationale kleederdracht plaats gemaakt

voor de Europeesche mode. Met de vrouwen, die eveneens aan een slanke,

goed geëvenredigde gestalte, edele gelaatstrekken paren, is het zelfde het

geval. Slechts in één enkel opzicht, is ook in de steden, de nationnale

kleederdracht behouden gebleven. De gehuwde vrouwen namelijk, dragen

nog, in den regel, de roode fez, waaromheen zij, op zeer kunstige wijze,

beur haarvlechten slingeren, een kapsel, dat haar lang niet slecht staat.

De Serben zijn innig gehecht aan hun kerk, de Grieksch-orthodoxe. Ech-

ter staat de geestelijkheid, onder hen, niet zoo hoog in aanzien, of heeft

zooveel invloed, als bij veel andere volken het geval is.

Ten opzichte van de levenswijze der Serben valt op te merken, dat zij

uiterst matig en ingetogen leven. Tevergeefs zoekt men onder hen naar

bon-vivants en een beschonkene behoort onder de hooge zeldzaamheden.

Als overal in het Oosten, is de deugd der gastvrijheid, in Servië algemeen.

Tegenover vreemdelingen, is de Serviër dienstvaardig en voorkomend. Een

schaduwzijde van het volkskarakter is traagheid
;

zij bebouwen den vrucht-

baren bodem slechts voor zoover als voor hun levensonderhoud noodzake-

lijk is. De volkswelvaart is dan ook gering en neemt volstrekt niet toe.

De Roemeniërs, die in het Oostelijk deel des lands leven, zijn vertegen-

woordigd door een zielental van 175000. Zoo hier als elders, onderschei-

den zij zich door zeer regelmatige en schoone gelaatstrekken. Zij zijn ar-

beidzaam, spaarzaam en ten zeerste gehecht aan hun nationnale taal en

kleederdracht. In verhouding tot hun zielental, bezitten de Roemeniërs , in

Servië, tweemaal zooveel scholen en kerken, als de Serben. Het onderwijs

echter wordt uitsluitend in de Serbische taal gegeven, daar de wet geen

andere nationnaliteit erkent. Dit neemt echter niet weg, dat de Roemeniërs

volstrekt geen Serben worden, maar hun nationnaliteit integendeel krachtige

vorderingen maakt.



356

Tot de Koemeniërs kunnen ook gerekend worden de Zinzaren of K/utzo-

Wlaehen, die in Servië dezelfde rol spelen, als de Joden, in vele Hongaar-

sche en Poolsche dorpen, alleen met dit onderscheid, dat zij er nog meer

slag van hebben, hun eigen belangen te behartigen. Hun aantal bedraagt

20 a 25000. Het zielental der Zigeuners is slechts een weinig grooter
;

zij

hebben hier veelal vaste woonplaatsen, ja er zijn zelfs eenige, uiterst ar-

moedige dorpen, die uitsluitend door Zigeuners bewoond worden ; het te-

gelbakken is hun hoofdmiddel van bestaan.

Het aantal Joden is uiterst gering, het bedraagt te nauwernood 1500, en

dit getal is niet voor vermeerdering vatbaar, daar hun het recht is ontzegd

zich in Servië te vestigen en zij zelfs, buiten Belgrado, geen handel mogen

drijven. Zij stammen af van Spaansche Joden, die hierheen gevlucht zijn,

om de vervolging der inquisitie te ontkomen
;

zij spreken dan ook nog

Spaanscb.

Van nijverheid is in Servië volstrekt geen sprake. Het geheele volk

houdt zich bijna uitsluitend bezig met landbouw en veeteelt en ook deze

takken van bestaan staan nog op een lagen trap.

Groote grondbezitters zijn er in Servië nagenoeg niet. De bodem is

verbrokkeld in een aantal kleine deelen, die in handen der boeren zijn.

Een gevolg daarvan is, dat er van verbeteringen, in de wijze van bebou-

wing, geen sprake kan zijn en de landbouw ongeveer op dezelfde hoogte

staat, als een paar eeuwen geleden. Maar die verbrokkeling van den bo-

dem, in kleine stukken, is niet het eenige nadeel, waaronder de land-

bouw gebukt gaat. Tal van andere oorzaken houden zijn ontwikkeling

tegen, als daar zijn : de afgezonderde ligging van het land, ten opzichte

van de buitenwereld, bij gebrek aan behoorlijke middelen van verkeer,

de wijze van belasting, de afwezigheid van een kadaster , de groote

menigte kerkelijke en huislijke feest- en rustdagen, de lage trap van ont-

wikkeling, waarop het volk staat, dat met geringen arbeid en een gedeel-

telijke bebouwing- van den bodem in zijn behoefte kan voorzien en ten slotte

de weinige arbeidzaamheid van het Servische volk. Al die oorzaken wer-

ken samen, om den landbouw tot de geringste afmetingen terug te bren-

gen. De helft van den voor landbouw geschikten grond ligt braak en de

andere helft is allergebrekkigst bebouwd.

De veeteelt daarentegen is tamelijk sterk ontwikkeld. Van nature is

de Serviër een herder ; het herdersleven trekt hem aan, als het meest

vrije en het minst vermoeiende. Vooral legt men zich toe op de teelt

van varkens
; deze dieren, die in groote hoeveelheden, worden uitgevoerd,

vormen de eigenlijke rijkdom van het land.
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De steden en dorpen van Servië zijn meestal weinig beteekenend en

hoogst spaarzaam over het land verspreid. De dorpen bestaan gewoonlijk

uit leemen huizen, van een enkele verdieping, en het mobilair, dat men

er vindt, is van dien aard, dat het slechts in de behoeften van een her-

dersgezin voorziet. De grootere dorpen echter bezitten allen een schoolge-

bouw, waarin een, van staatswege geëxamineerd seminarist belast is met

de opvoeding der jeugd.

Ook voor het hooger onderwijs is, in de laatste jaren, heel wat gedaan.

Zoo heeft Belgrado een akademie, bij welke alle takken van wetenschap,

met uitzondering van de medicijnen, vertegenwoordigd zijn. Deze hoogeschool

heeft, onder de elders wonende Serben en andere Zuid-Slavische stammen,

zulk een vermaardheid verworven, dat er bijna evenveel buitenlanders als

Serben, als student zijn ingeschreven. Nog andere inrichtingen van on-

derwijs verdienen vermelding. Zoo bestaat o. a., in Belgrado, een hoogere

burgerschool voor meisjes, die ten opzichte van hare voortreffelijke inrich-

ting en van haar onderwijskrachten, de vergelijking met dergelijke inrich-

tingen in Zwitserland, Duitschland en Nederland glansrijk kan weêrstaan.

De grootere plaatsen, waaronder in de eerste plaats, de beide hoofdsteden

Belgrado en Kragujevacz, hebben in meerdere of mindere mate, een be-

schaafd aanzien, ja eerstgenoemde plaats, die tevens de zetel der regering

is, ziet er geheel en al uit als een moderne Europeesche stad.

Belgrado (Serv. Beograd), de hoofdstad des lands, met 27000 inwoners,

ligt aan de samenvloeiing van de Save en de Donau en is, sedert de Tur-

ken in 1867, het recht van bezetting hebben opgegeven, belangrijk voor-

uitgegaan. Sedert ademde de stad vrij en met elke ademtocht, vielen de

oud-Turksche barakken in puin, om door nieuwe straten en Europeesche

huizen vervangen te worden. Alom ontwaart men nieuwe, met heldere

kleuren beschilderde huizen, nieuwe winkels, met groote spiegelruiten, die

een echt grootstadsch voorkomen hebben. Het Turksche kwartier is bijna

verdwenen ; enkele huizen, de moskee, waar naast een hooge, slanke mi-

naret, is alles, wat er van overgebleven is. Naast die moskee is een schouw-

burg gebouwd. En wat, in deze streken, niet, alledaagsch is, de straten van

Belgrado zijn geplaveid, zij 't dan ook, dat het plaveisel wel wat te wen-

schen overlaat en de trottoirs ontbreken. Ook de vestingwerken zijn ver-

beterd en een vluchtige blik op de bastions, de wallen en de grachten is

voldoende om zich te overtuigen, dat deze voormalige Turksche vesting thans

in handen van een krachtig gouvernement is.

Wie in de laatste tien jaren, Servië eenige malen heeft bereisd, zal een

zeer belangrijken vooruitgang opmerken ; vooral indien men zijn weg neemt,

over de 17 districts-hoofdplaatsen. Vrij geschikte wagens en uiterst bekwame

koetsiers zijn gemakkelijk genoeg te verkrijgen en genoemde steden zijn

meestal, door goed onderhouden wegen, met elkander verbonden. Maar

ook de dorpen dragen sporen van vooruitgang, vooral door de nieuwe
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gebouwen, die er worden aangetroffen. Gewoonlijk is een daarvan de school,

een tweede de kerk en een derde een logement, of, zooals het, met een

Turksch woord genoemd wordt »Blana."

Tot voor korten tijd, erkende Servië de souvereiniteit van Turkije ; thans

is de halve maan voor goed van Belgrado's muren verdwenen.

De constitutioneele vorst, deelt de wetgevende macht met de Skuptschina,

de door het volk gekozen vertegenwoordiging. De administratie is geheel

en al op de Pruisische leest geschoeid en kenmerkt zich door orde en

nauwgezetheid. Dank zij de buitengewone spaarzaamheid der Serben, ver-

keeren de financiën in tamelijk bloeienden toestand, ofschoon de natuur-

lijke rijkdom van het land volstrekt niet geëxploiteerd, veeteelt bijna het

eenige middel van bestaan en het volk bepaald arm is.

Het leger is ingericht naar het voorbeeld van dat van Zwitserland. Elk

volwassen man, die in staat is de wapenen te dragen, is soldaat en zorgt,

zooveel mogelijk
,

op eigen kosten, voor zijne uitrusting en bewapening.

De staat zorgt voor de overige leger-benoodigdheden. Zoo is het Servië

gelukt , met geringe onkosten, een betrekkelijk groot leger op de been te

brengen. De laatste veldtocht evenwel heeft bewezen , dat zulk een leger

groote gebreken aankleven.

Over het algemeen, biedt Servië veel punten van overeenkomst aan met

Zwitserland. Dat kleine , Slavische vorstendom is in het bezit van in-

richtingen en instellingen , die men in Turkije en Griekenland , maar ook

in Koemenië te vergeefs zoekt. De kern eener wezenlijke beschaving is ,

in Servië
,

ongetwijfeld aanwezig. Keeds nu heeft het opgehouden een

Oostersche staat te zijn, al is het dan ook nog geen Westersche geworden.

De jongste gebeurtenissen hebben de grenzen van het vorstendom slechts

weinig gewijzigd ; alleen in het Zuid-Oostelijk deel, zijn ze wat uitgezet
l

.

HET VORSTENDOM

ERNAGORA OF MONTENEGRO.

Dit kleine land , arm aan water ,
rijk aan grotten en holen, beslaat

een deel van het Kalkgebergte der Herzegowina. Tot voor korten tijd,

I F. Kanilz. Serbien. Hislorisch-elhnojjrapliische Reisesludien aus den Jahren 1850— 1868

Leipzif». 1868. 8o. Milan Dj Milccevic. Kuezevina Srbija Belgrad. 1876. 8o.



359

werd het aan alle zijden ingesloten door Turksch gebied , met uitzonde-

ring van de westzijde, waar het, door een smalle strook van de Oosten

-

rijksche provincie Dalmatië , van de Adriatische zee gescheiden werd. Door

een geringe uitzetting der zuidelijke grenzen, is het thans in het bezit van

een klein kustgebied.

De naam van dit vorstendom beteekent , niet alleen in het Slavisch
,

maar in alle andere talen, »zwarte bergen ;" ook het Turksche woord
,

Kara-dagh heeft dezelfde beteekenis. De voornaamste rivier is de in het

meer van Skutari stroomende Moratscha en de streek , ten O. van die ri-

vier , heet de Berda ; van daar voert het hoofd van den staat den titel

van »Vorst van Ernagora en Berda."

Eerst sedert 1878, is het land, ook in naam, onaf hankelijk van Turkije,

dat de bewoners steeds een doodelijken haat toedroegen. De vorst , die

vroeger de geestelijke waardigheid van Wladika in zijn persoon vereenigde,

regeert met een door hem zeiven benoemden senaat. Het land is ver-

deeld in 8 Nakien , die weder in 39 stammen vervallen.

De Ernagorzen , ten getale van 120000, behooren tot den Servischen

stam , maar staan , uit een intellectueel oogpunt , ver ten achter bij hun

stamverwanten , in het vorstendom Servië. Zij zijn in hooge mate bijge-

loovig ; spoken
,

vampiers , tooverheksen
,

stormgeesten enz. hebben nog

niets van hun verschrikking verloren. Verder onderscheiden zij zich door

krijgshaftigheid , maar ook door gruwzame wreedheid ; den overwonnen

vijand worden neus , ooren en lippen afgesneden en een deel van de voor-

hoofdshuid afgescheurd , om als trophee te dienen.

Van landbouw en handel is geen sprake ; de eerste levensbehoeften ko-

men uit Dalmatië.

De eenige noemenswaardige stad is de hoofd- en residentiestad Cetinje,

waar henen een allermoeielijkste weg uit Cattaro voert.

Cetinje ligt in een inzinking in het gebergte , die 3000 schreden lang

en 1000 schreden breed is. Aan alle zijden, is de horizont door bergen

bepaald. Het laagst zijn deze in het Z.O., waar de weg naar Njeka over

deze laagte henenloopt. Laatstgenoemd plaatsje ligt aan de gelijknamige

rivier, de eenige, die bevaarbaar is. Deze stroom ontspringt uit een som-

ber
,
geheimzinnig hol.

Cetinje neemt, met elk jaar, in omvang toe. Het bestaat uit een rechte

straat, die 400 schreden lang en 15 schreden breed is en welke uitloopt

op het vorstelijk slot. De huizen zijn allen van eene verdieping en met

pannen gedekt.

HET VORSTENDOM ROEMENIË.

Dit vorstendom , dat beschouwd moet worden , als tot Midden-Europa
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te bebooren, heeft een oppervlakte van 2200 M. en een bevolking van

5000000 zielen. Het bestaat uit de sedert 1858 vereenigde vorstendom-

men Wallachije en Moldavië. De jongste gebeurtenissen hebben het ver-

groot met de Dobrudscha. Maar van meer belang, dan de aanwinst van deze

woeste
,
moerassige streek , is de losmaking van alle banden , die het nog

met Turkije verbonden.

De erfelijke vorst , Domnu of Domnitor genaamd , deelt de wetgevende

macht met een Senaat en een Kamer van Afgevaardigden. Het leger is

80000 man sterk en op den Donau, kruist een kleine flotilje.

Wallachije ligt op de zuidelijke helling van het Zevenburgsche hoogland.

De Aloeta of Alt deelt het in twee ongelijke deelen. Het wordt door de

kleine Milkowa gescheiden van Moldavië , dat op de oostelijke helling van

genoemd hoogland ligt en aan de oostzijde de Pruth tot grensrivier heeft.

Verder wordt het besproeid door de Sereth
,

terwijl het in het bezit is van

de drie monden van den Donau.

In een breeden boog, wordt Roemenië aan de West-, Noord- en Oost-

zijde omgeven door de Karpathen en deze omstandigheid bepaalt het ka-

rakter van het land , dat verdeeld kan worden in drie gordels , die van

het hooggebergte , die van het middengebergte en de vlakte.

Het hooggebergte met zijn steile rotsen
,
diepe ravijnen en oorspronke-

lijke wouden
,
verbergt allerlei metalen in zijn schoot en is bovendien rijk

aan wild. Maar die schatten rusten renteloos in den bodem en zorgeloos

doolt het wild, in deze streken.

Het heuvelland is rijk aan grazige weidevelden
,
waarop talrijke kudden

een uitnemend voedsel vinden. Het vleesch wordt veelal uitgevoerd en

de huiden worden, in het buitenland, vrij wat beter gelooid en toebereid

dan in Roemenië zelf. Hier wordt ook edele wijn gewonnen , maar de

wijnbergen worden slordig bewerkt.

Nog zuidelijker, bereiken wij Europa's koornschuur ; daar groeien, in

eindeloozen rijkdom, mais, tarwe en andere graansoorten en veldvruchten.

De bodem , die nog jaren lang
,
geene bemesting noodig heeft , vereischt

slechts weinig arbeid. Die verbazend groote natuurlijke rijkdom , heeft

echter ook haar schaduwzijde ; want juist de gemakkelijkheid , waarmede

die schatten te verkrijgen zijn , heeft het volk traag gemaakt en ongeneigd

tot inspanning. Zoo is b. v. de opbrengst van ooft zeer gering , alleen

omdat de ooftteelt wat meer zorg en arbeid vereischt. Roemenië is

een door de natuur rijk gezegend land, met trotsche bergen en eindelooze

vlakten , met een natuur, die tot diepe melancholie stemt. Uit een en an-

der, laat zich genoegzaam de innige liefde verklaren , waarmede de Roe-

meniër aan zijn land gehecht is. Met licht verschoonbare trotsch, roept

hij den vreemdeling toe : »Wie eenmaal het water van den Dumbowitza

gedronken heeft, hunkert steeds daarnaar!''

Werd tot dusver grifweg aangenomen , dat de Roemeniërs de nakome
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lingen waren van de kolonisten, die ten tijde van keizer Trajanus, zich

in Dacië vestigden, in den laatsten tijd, is dit het onderwerp geweest van

een strijd tusschen deskundigen. Zeker is het, dat zij een Romaansch

dialect spreken. Uiterlijk zijn zij in den regel klein en schraal ,
doch

krachtig en gespierd en inzonderheid de mannen kenmerken zich door re-

gelmatige , schoone gelaatstrekken , nette handen en voeten en een groote

mate van beweeglijkheid. Zij hebben weinig behoeften
,

zijn goedhartig en

gastvrij en moet het zijn
,

dapper en onvermoeid. Onder hun kwade

eigenschappen, moeten vooral gerekend worden traagheid
,
achterdochtig-

heid, diepe onwetendheid en een sterk bijgeloof.

Landbouw is het hoofdmiddel van bestaan der Eoemeniërs. Ongeveer

3V2 miljoen, d. i.
s

/4 der bevolking, houdt er zich mede bezig.

Tenzij rook of het blaffen der honden den reiziger reeds van verre het

bestaan van een dorp aankondigen , kan het hem gemakkelijk gebeuren ,

dat hjj het niet ontdekt , alvorens hij het vlak voor zich heeft. De meeste

huizen toch , of liever leemen hutten
,
liggen diep in den grond en de

met mos begroeide, strooien daken , zien er op eenigen afstand, als een

grasveld uit. Het meerendeel der landelijke bevolking woont in dergelijke

hutten , die gewoonlijk uit twee vertrekken bestaan ; het eene doet dienst

als woon- en slaapkamer en keuken
,

terwijl het andere de voorraadschuur

is. In en bij die hutten zijn drie diersoorten bijna altijd vertegenwoordigd,

nam. varkens
,
kwaadaardige honden en — vlooien.

De Roemeniër is vroeg rijp. De echtverbintenissen worden op jeugdigen

leeftijd gesloten en zijn , in den regel
,

rijkelijk met kinderen gezegend.

De meeste kinderen echter sterven voor hun achttiende levensjaar. Wor-

den er veel meer jongens dan meisjes geboren , onder de eersten is ook

de sterfte veel grooter.

In haar jeugd, is de Roemeensche vrouw dikwijls een bijna goddelijke

schoonheid. Maar helaas , die jeugd duurt niet lang. Op 25 a, 30jarigen

leeftijd is zij een oud
,
gerimpeld besje , want terwijl haar heer en meester

een echte luiwammes is , is zij gedoemd zijn lastdier te zijn. Denk u een

achttienjarige vrouw , met een kind op den rug , een ander onder het

hart en een derde aan de rokken , met een spinnewiel in de hand
,
op

weg naar het veld , om daar haar arbeid te beginnen en gij hebt het

beeld van de Roemeensche boerenvrouw voor u. De kleeding dier vrouwen

is zeer schilderachtig , inzonderheid is dat het geval met de hoofdbe-

dekking.

De wijze, waarop de bodem bearbeid wordt, is in hooge mate ruw en

primitief, en niet minder is dat het geval met de werk- en voertuigen.

Dat verzwaart natuurlijk den arbeid en maakt , dat de oogsten niet zoo

groot zijn, als het geval zou wezen, bij een betere bearbeiding. Wel voeren

hier en daar enkele rijke grondbezitters verbeteringen in , maar hun voor-

beeld vindt slechts weinig navolging. Verder ondervindt de landbouw veel

nadeel, door de groote menigte kerkelijke feestdagen. Deze benadeelen den

boer naar lichaam en ziel en beletten hem zich tot wat meer welvarend-

heid op te werken.

Het voedsel van de landbouwers bestaat bijna alleen uit plantaardige spijzen,

voornamelijk raais , dat op allerlei wijzen wordt toebereid. Het nationaal
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gerecht -is de »Mamaliga" , een pap van mais en de lievelingsdrank de

»Tschuka" of brandewijn. Dan volgen de overige veldvruchten, melk en

eieren , vleesch , en wel varkensvleesch , komt geheel en al achteraan.

Onder de uitspanningen der plattelandsbevolking, staan muziek en dans

bovenaan. Een slechte viool brengt een geheel dorp op de been en alle

keelen en voeten in beweging. Gewoonlijk zijn het nationale melodiën,

die gezongen worden, nu eens uitgelaten wild, dan weêr roerend en zacht.

Het is een schoon tafereel, die kloeke borsten, met hun kokette danseres-

sen , rond te zien zweven, zooals dat het geval is bij de »Hora."

De kleedingstukken worden gewoonlijk in het land zelf geweven en ver-

vaardigd en bij het laatste, verraden zij bepaald een goeden smaak ; vooral

toonen zij voorliefde voor harde kleuren.

Onder de kwade eigenschappen dezer bevolking, moet vooral vermeld

worden verslaafdheid aan sterke dranken, aan welk euvel inzonderheid de

mannen mank gaan ; dit leidt maar al te vaak tot bloedige kloppartijen.

Ook moord en diefstal komen veelvuldig voor, onder deze weinig ontwik-

kelde menschen.

Wanneer we, onder de middelen van bestaan, in de eerste plaats vee-

teelt en landbouw noemen, dan geschiedt dit niet, omdat deze op een

hooge ontwikkeling aanspraak maken kunnen. Integendeel, de runderteelt

wordt geheel stelselloos gedreven en is van weinig beteekenis en de paar-

denfokkerij, die ten tijde van Frederik den Groote, nog hoog in aanzien

was, is thans even diep gezonken.

Van niet meer belang is de landbouw. Heeft men eenige voordeelige

jaren, dan is men niet weinig trotsch op de zonder veel arbeid verkregen

oogst. Treedt daarentegen misgewas in of wordt het vee door ziekten be-

zocht, dan krijgen de elementen de schuld daarvan, of wel men schrijft het

toe aan den toorn van dezen of genen heilige, dien men beleedigd of ver-

onachtzaamd heeft. Overigens kan men zich nauwelijks een denkbeeld

maken van de massa geld, die in een voordeelig jaar, het land binnen-

stroomt. Dan verheugt zich een ieder, zelfs de armste, in een zekere mate

van welvaart ; zorgeloos wordt het verkregene verbrast en alle doorgestane

ongemakken zijn vergeten. Dan ontwaakt, door het geheele land, een harts-

tochtelijk verlangen, om in den vreemde rond te dooien ; de meer bevoor-

rechten trekken, bij menigte, de grenzen over en de Europeesche badplaatsen,

Parijs en Weenen, komen die gezegende jaren evenzeer ten goede als Roe-

menië zelve.

Laat de wijze, waarop handel en veeteelt gedreven wordt, veel te wen-

schen over, nog droeviger is het met de nijverheid gesteld. Op elke 1000

inwoners, komen slechts 7 industriëelen en van de weinige fabrieken, zijn

de meesten nog in handen der buitenlanders. Van uitvoer van fabriek-

goederen kan nauwelijks sprake zijn ;
daarentegen is die van ruwe stoffen

zeer belangrijk. Dit is b. v. het geval met meel, leder, wollen stoffen,

enz. Ja, op dit oogenblik, bestaat in geheel Roemenië, eigenlijk geen

enkele fabriek van eenige beteekenis. Intusschen is het buiten kijf, dat

klimaat en grondgesteldheid beiden, veeteelt en mijnwezen, als de meest
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natuurlijke bestaansmiddelen aanwijzen en waar deze beiden nog zoo ach-

terlijk zijn, daar zullen zeker nog tientallen van jaren verloopen, eer er

van fabriekwezen sprake is. Toch is eenige, zij het ook geringe vooruit-

gang, in dit opzicht, merkbaar.

Wat den handel aangaat, ligt het in den aard der zaak, dat de uitvoer

van ruwe stoffen den invoer van fabriekgoederen ver overtreft. De

groothandel is, bijna geheel en al, in handen van vreemdelingen ; slechts

zeer enkele Eoemeensche firma's nemen de concurrentie op. Het meerendeel

vergenoegt zich met den handel in de tweede en derde hand. Waren de

verkeersmiddelen in een meer voldoenden toestand, dan zou de handels-

beweging van veel meer belang kunnen zijn. Maar in het geheele land

wordt geen enkele straatweg gevonden, die over een lengte van een paar

uren, behoorlijk in orde is. Bij langdurige droogte, kan men het land in

alle richtingen doorreizen, 't Spreekt van zelve, dat men dan de dichte

stofwolken voor lief moet nemen. Maar zoodra het tamelijk sterk ge-

regend heeft, wordt de kleinste reis ondoenlijk, daar alsdan niet alleen

de kleiwegen doorweekt, maar bovendien de talrijke beken en rivieren bui-

ten haar oevers getreden zijn. In den laatsten tijd, heeft men den aanleg

van spoorwegen krachtig ter hand genomen.

Een belangrijke verkeersweg vormt intusschen de Donau, die langs de

geheele Zuidelijke grens van het land stroomt. Aan deze rivier liggen een

aantal plaatsen, wier naam, in de handelswereld, een goeden klank verkre-

gen hebben. Daaronder noemen we Galacz (80000 inw.), tusschen de

monden van den Sereth en de Pruth; Draïla (26000 inw.), de meest be-

langrijke haven van Wallachije, de hoofdstapelplaats van granen en Giur-

gewo, dat met de meest beduidende handelsplaatsen in verbinding staat.

Behalve die groote steden, zijn er nog een aantal kleinere, die zich in een

betrekkelijk levendigen handel verheugen. Daaronder vermelden wij : Turn-

Severin, Kalafat en Magareli. Van af Braïla, wordt de Donau bevaren

door een groote menigte zeil- en stoomschepen en sleepbooten.

De hoofdstad van Roemenië is Bucharest (150000 inw.), aan de Dum-
bowitza. Deze stad levert de meest grillige tegenstellingen op. Naast de

meest verfijnde weelde, heerscht de meest mogelijke onreinheid en de heer-

lijkste paleizen worden door de armzaligste hutten omgeven. Op de onge-

plaveide straten rollen 10000 equipages en trappelen 30000 paarden van

weelde. De geheele stad heeft een eenigszins Oostersch voorkomen. Zij

heeft een omvang van minstens vijf uren gaans, want vele huizen, en vooral

in de voorsteden is dit het geval, zijn door tuinen omgeven. Tot de be-

volking behooren 8 a 10000 vreemde Europeanen, die het beschaafde ele-

ment vormen, ongeveer 5000 Joden, de vertegenwoordigers van den handel

en 9000 Zigeuners.

Het kost bijna evenveel moeite Bucharest te beschrijven, als het te door-

loopen. Ongeveer in het midden van de stad, ligt de wijk der kooplieden,

met de schouwburg, vorstelijke paleizen, fraaie winkels en een menigte
koffiehuizen. Hier bevindt men zich nog in een Europeesche omgeving,
tusschen huizen, die een zeer aanzienlijk voorkomen hebben. Maar verlaat

men dit stadsgedeelte, dan voelt men zich plotseling midden in Wallachije.

Hutten en huizen liggen, in bonte mengeling en zonder eenige orde of
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regelmaat, nevens elkander en het geheel heeft het voorkomen van een

menigte vlekken en dorpen, die door een straatweg, met elkaar in verbin-

ding gebracht zijn.

HET KONINGRIJK GRIEKENLAND.

Thans betreden we den klassieken bodem van het oude Griekenland, en we
zijn geneigd, met den Prediker, uit te roepen : «IJdelheid der ijdelheden !

't Is alles ijdelheid !" Waar zijn ze gebleven, die trotsche steden, die een

Aziatisch despoot zegevierend weerstand boden 1 Waar zijn ze gebleven,

die heerlijk schoone gewrochten van bouw-, beeldhouw- en schilderkunst?

Puinhoopen wijzen ons de plaats, waar ze eenmaal stonden en op een on-

begrijpelijk weemoedig klagenden toon, spreken zij als tot ons : »De wereld

gaat voorbij met al haar begeerlijkheden!" Waar zijn ze gebleven die groote

mannen, die de nakomelingschap nog met eerbied aanstaart ; die wijsgeeren

aan wier lippen duizenden hingen ; die schoone, maar veile vrouwen, Grie-

kenlands glorie, en Griekenlands kanker ? 't Is al voorbijgegaan, verzwolgen

in den bodemloozen afgrond der eeuwen ! En hun nakomelingen ? Zelfs hun

Grieksche afkomst wordt bestreden. Neen we vinden niet het Griekenland,

dat zijn lichtende stralen over het barbaarsch Europa uitzond, we vinden

niet dien neren stam, die tegenover tiendubbele overmacht zijn onafhankelijk-

heid handhaafde ! Een verwaarloosd land, met een twistzieke, ongedurige

bevolking — ziedaar wat van al de vroegere heerlijkheid geworden is

!

Het tegenwoordige koningrijk Griekenland heeft een oppervlakte, welke

die van Roemenië slechts weinig overtreft; immers ze bedraagt 910 DM.
In bevolking, staat het bij het laatstgenoemd vorstendom verre ten achter,

want het aantal inwoners bedraagt nog niet ten volle 1500000.

Gedurende langen tijd, ging Griekenland gebukt onder het Turksche juk.

Eerst na een hardnekkigen vrijheidskamp, mocht het gelukken zich van deze

gehate heerschappij te ontslaan.

De regeeringsvorm is constitutioneel monarchaal. Evenals in Servië, be-

staat de volksvertegenwoordiging uit één kamer, die bij directe verkiezing

wordt samengesteld. Hare besluiten moeten door den Koning worden be-

krachtigd.

Het leger telt, in vredestijd 12000, in tijd van oorlog 30000 man.

Hierbij komen nog 30 bataljons vrijwilligers, ieder 650 man sterk, zoodat

de strijdkrachten, tot op ongeveer 50000 man, kunnen worden opgevoerd.

De bruikbaarheid van dit leger is echter zeer twijfelachtig.

De vloot is van nog minder beteekenis. Ze telt slechts 10 groote schepen,

waaronder 2 gepantserde en is met 1400 koppen bemand.

Zijn grootste belangrijkheid ontleent dit koningrijk daaraan, dat Hel-
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Turkije gevestigd hebben. Zelfs in Konstantinopel zijn ze nog zoo talrijk,

dat ze een afzonderlijke wijk bewonen. Hierdoor is Griekenland ten zeerste

betrokken bij de Oostersche kwestie en mag het zich beroemen op een be-

langstelling , van de zijde van de Europeesche Mogendheden , die het

onder andere omstandigheden, zeker niet vinden zou.

Zooals we reeds opmerkten, wordt den Grieken hun afkomst van de

oude Hellenen bestreden. Dit is vooral gedaan door Fallmeraijer, wiens

werk 1 beroemd geworden is, door de hartstochten, die het heeft opgewekt.

Volgens hem, zou de oud-Helleensche stam geheel verdwenen en de tegen-

woordige bevolking van Griekenland van lllyro-Slavische afkomst zijn. Deze

bewering echter is ten eenenmale onhoudbaar. Nooit hebben de Slaven,

in Hellas, de meerderheid uitgemaakt, en ofschoon de Peloponnesis, tot

tweemaal toe, in de macht van Slavische stammen is geweest, heeft het

Helleensche type, door de inmenging van Slavische en Albaneesche elemen-

ten, nagenoeg geen verandering ondergaan.

We willen daarmede niet beweren, dat de Slavische volken van hun ver-

blijf in Griekenland, volstrekt geen sporen zouden hebben nagelaten. Het

tegendeel wordt bewezen door de vele sklavochoria, die men, tot zelfs op

Kreta aantreft en door de vele Slavische namen van bergen, dorpen en ri-

vieren. Dat echter de Grieksche taal volstrekt geen invloed heeft onder-

vonden, van het verblijf van Slavische stammen, in Griekenland, is o. a.

bewezen, door een der meest beroemde Slavische geleerden, Dr. Franz Mi-

klosic, te Weenen. 2 En wat meer zegt, Dr. Bernhardt Schmidt, hoogleeraar

te Jena, heeft bewezen, dat in de hedendaagsche godsdienstige begrippen

der Grieken, een groote menigte elementen voorkomen, die van de oude

Hellenen zijn overgenomen, zooals het geloof aan demonen, reuzen, geniën

en de voorstelling omtrent het leven hiernamaals. Zeker is het, dat tal

van Slavische stammen zich in Griekenland hebben gevestigd, doch deze

hebben aan de Helleensche nationaliteit geen afbreuk gedaan
;
integendeel,

zij zelve zijn langzamerhand in het Grieksche volk opgegaan. Want de

Grieksche nationaliteit neemt zeer gemakkelijk anderen in zich op, en vooral

daar, waar zij betrekkelijk zwak vertegenwoordigd is, blijkt ze uitermate

taai te zijn. 3 Prof. Bradaska wijst er op, dat ook, buiten Hellas, vele Sla-

ven, in het Grieksche volk, zijn opgenomen 4 en Robert deelt mede, dat

nagenoeg alle Thracische Bulgaren de Grieksche taal verstaan. 5

Bij een dergelijk proces, spreekt het van zelve, dat ook de geabsorbeerde

volkstam zijn sporen achterlaat. Ofschoon het Helleensche type, dat in

taaiheid niet onderdoet voor het Joodsche, de bovenhand behoudt, is het

toch, in meerdere of mindere mate, verbasterd. Bij de vrouwen is het het

zuiverst bewaard gebleven. Ook hebben de Grieken de kleeding en de le-

1. Fallmeraijer. Fragmente aus dem Oriënt. 2e Aufl. Stutlgart. 1877. 80.

2. Dr. Franz Miklosic. Die slavischen Eleniente im Neugriechischen. Sitzungsbcr. der philos.

histor. Cl. der Kais. Akad. der Wissensch. Dee. 1869.

3. Bernhard Schmidt. Das Volksleben der Neugriechen und das hellenische Allerlhum. Leipzig.

1871. 80. 2 Bde.

i. Bradaska. Die Slaven in der Türkei. Petermann's Geogr. Mitth. 1869. S. 444.

5. Robert. Die Slaven der Türkei. Aus dem Französ. Zweite Ausg Stuttgart. 1851. 80. I Bd,

S. 194.



venswijze der Slaven overgenomen en zijn, meer dan vroeger, landbouwers

geworden.

De vermenging met de Albaneezen of Skypetaren is van zeer geringe

beteekenis ; daar komt nog bij, dat dezen, op goede gronden, beschouwd

kunnen worden als de afstammelingen der oud-Helleenen,

Het spreekt van zelve, dat de Grieken, die op de eilanden wonen, het

oorspronkelijk type het best behouden hebben.

Het koningrijk Griekenland wordt verdeeld in 13 Nomarchiën en dezen

weder in 59 Eparchiën. Deze eparchiën kunnen allen tot vier groepen

gebracht worden.

De eerste omvat de landschappen Attica en Boeotië, Phthiotis, Phokis,

Akarnanië en Aetolië, met de eilanden Salamis en Aegina. In dit gebied,

ligt de hoofdstad des rijks, Athene, die door een korten spoorweg — de

eenige, in het geheele koningrijk, — met haar havenstad Piraeus verbonden is.

Athene, met 48000 inw., de zetel der regeering en residentie des ko-

nings, bezit een universiteit en andere inrichtingen voor wetenschappen en

kunsten.

Al is ook haar vroegere grootheid verdwenen, toch blijft haar bodem,

voor de menschheid, bijna een heiligen grond. Nog bevat zij hoogst be-

langrijke overblijfselen, uit de grijze oudheid, zooals de, op een steile rots

gebouwde, Akropolis, met het Parthenon en de Propylaeeën.

In den nieuweren tijd, kan de reiziger, Athene bijna niet anders, dan ter

zee naderen. Neemt hij zijn weg door den Piraeus, dan ontrolt zich een

wonderschoon tafereel, voor zijn oogen. Niet alleen rust de blik op de

sneeuwtoppen van den Parnassus en omliggende bergen, maar ook de Akro-

polis en de geheele omgeving der stad liggen binnen zijn horizont. Bij

helderen zonneschijn, schitteren de zuilen van het Parthenon, in het ver-

blindendste wit, en wedijveren in blankheid met de sneeuw van den Par-

nassus. Hier begrijpt men gemakkelijk hoe Athene, met ijzeren vuist, de

zeeën kon bebeerschen, in weerwil van de vijandige afgunst van Korinthe,

Argos, Epidaurus en andere zustersteden. Nog voordat men Salamis of

Aegina heeft bereikt, kan men de geheele Westkust van Attica, tot aan

kaap Sunium, overzien.

Athene is omringd door een rij van heuvelen. In de nabijheid liggen

de hoogte der Akropolis en de Museionheuvel , en meer op den achter-

grond, de Hymettos , ter rechter-, de Parnassus ter linkerzijde en de Pen-

telikos daartusscben. De betrekkelijke hoogte van die bergen is, voor dat

men in den Piraeus komt, veel beter te bepalen , dan van uit de stad

zelve. Vooral overweldigend is van hieruit de aanblik van het Parthenon.

Ofschoon de bouworde slechts gebrekkig uitkomt , kan men echter zijn

schitterende voorzuilen gemakkelijk tellen.

Naarmate men de haven nadert , verandert het tooneel. De grootsche

afmetingen van den Pentelikos en Parnassus, in de lente rijkelijk met
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sneeuw bedekt, verdwijnen achter lagere, doch meer op den voorgrond

tredende heuvels. Slechts de Hymettos blijft in het gezicht. En vaart

men eindelijk de haven binnen , dan verdwijnen zelfs Athene en de

Akropolis.

De nieuwe stad ligt om de haven henen en breidt zich , met elk jaar

,

meer uit
l

. Van uit den Piraeus , voert een spoorweg naar het nieuwere

Athene , dat hoegenaamd niets karakteristieks heeft. Het oudste stadsdeel

is eigenlijk niet veel meer dan een vuil , Albaneesch dorp , met een ar-

melijk, oostersch voorkomen. Hierom henen ligt een gedeelte, dat er wat

beter uitziet en denken doet aan een Duitsch-Slavische stad, in Polen, het

Noord-Westen van Rusland of het Oostelijk deel van Opper-Silezië. Dit

gedeelte is weer omgeven door een derde wijk , de nieuwste van allen

,

met breede straten ,
lommerrijke boulevards , en eenvoudige , nette , doch

niet schoone landhuizen. Hier vindt men vele openbare gebouwen , als

daar zijn : het slot , het museum , het polytechnikum , het Paleis der Af-

gevaardigden ,
eenige kazernen , enz. 2

.

Onder de overige steden van deze streek noemen we : Thiva (het oude

Thebe) in Boeotie , met 4000 inw., Livadia , niet ver van het moerassige

meer van Topolias en de bekende vesting Missolunghi in Aetolië. Het

dorp Kastri neemt de plaats in van het oude Delphi.

De tweede groep wordt gevormd door de landschappen van den Pelopon-

nesis : Argolis, Korinthe, Achaia, Ellis, Arkadië, Messenië en Lakonië. Hier-

toe behooren nog de eilanden Hydra, Spezzia en Cerigo.

Hier wonen o. a. de Tzakonen, wier taal een van het oud-Dorisch-La-

konisch dialect, afgeleidde tongval is.

De belangrijkste plaatsen der Peloponnesis zijn : Nauplia (6000 inw.)

Korinthe (4000 inw.), aan de naar haar genoemde golf, Mykenae, in den

laatsten tijd beroemd geworden, door de navorschingen van Schliemann,

Tripolitza, de zeer vervallen hoofdstad van Arkadië en het dorp Mistra, in

welks nabijheid, de ruinen van het oude Sparta gevonden worden. In

het landschap Ellis liggen aan den Euphea, het oude Alpheas en de over-

blijfselen van Olympia, waar de jongste opgravingen van Duitsche geleerden,

belangrijke antiquiteiten aan het licht hebben gebracht. De belangrijkste

stad van den Peloponnesis, ligt in Achaia, aan de golf van Korinthe. Het
is het bloeiende, handeldrijvende Patras, met 27000 inwoners.

De eüanden, ten 0. en ten W. van Griekenland, vormen de derde en

vierde groep. Over het algemeen, zijn zij dichter bevolkt dan het vaste

1. Wiener Abendpost. 23 Januar. 1875.

2. Julius Faucher. Ein Winler in Ilalien, Griechenland und Conslanlinopel. II Bd S. 114—115.
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land van Hellas en de handel, die zij drijven, is ook van meer beteekenis.

De Oostelijke eilanden zijn : Negropont of Egribos, de Sporaden en de Kij-

kladen, welke laatsten een afzonderlijke nomarcbie vormen.

Negropont is, door een brug, met het vasteland verbonden. De meest

belangrijke plaatsen van dit eiland zijn Chalkis en Xerochori. Niet ver

van laatstgenoemde stad, ligt de badplaats Aedepsos, met warme bronnen,

die vooral in de oudheid, beroemd waren *.

Onder de Sporaden is Skyro, met een stad van denzelfden naam, het

belangrijkste, onder de Kijkladen, het kleine eiland Syra, met de handel-

drijvende hoofdstad Hermopolis (21000 inw.).

De Westelijke groep wordt gevormd door de zeven Jönische eilanden :

Korfu, Paxo, Santa Maura, Theaki (het oude Ithaca), Kephalonia, Zante

en Cerigo, welk laatste, ten Z. van den Peloponnesis gelegen, adminis-

tratief, tot de nomarchie Argolis en Korinthe behoort. Al deze eilanden

te zamen, worden bewoond door 250000 zielen.

Onder de Jönische eilanden, is Korfu, wat Syra is onder de Kijkladen.

Zijn heerlijk schoon gelegen, gelijknamige hoofdstad telt 15000 inwoners.

Ofschoon deze eilanden, staatkundig en ethnographisch tot Griekenland be-

hooren, spreekt of verstaat toch het meerendeel der bevolking de Itali-

aansche taal
2

. Gedurende langen tijd, stonden zij dan ook onder de

heerschappij van Venetië. Aan het protectoraat van Groot-Brittanje, danken

de Jönische eilanden het, dat zij het overige deel van Hellas, in alle opzichten,

veel vooruit zijn. Eerst sedert 1864, maken zij een deel van Griekenland uit.

Op het eiland Cephalonia, is de hoofdstad noemenswaardig, omdat men

in hare nabijheid, een natuurverschijnsel aantreft, dat nergens elders op

onze planeet aanwezig is. Dit verschijnsel bestaat namelijk in twee water-

vallen, door de zee gevormd. Met hoeveel kracht en in welk een hoe-

veelheid, het water hier neerploft, blijkt uit het feit, dat nauwkeurige me-

tingen hebben uitgemaakt, dat per dag, niet minder dan 5500000 Engelsche

kubieke meters water neerploften 3
.

Griekenland is gezegend met een heerlijk klimaat en een uiterst vrucht-

baren bodem. Zijn geographische ligging wijst, als de voornaamste midde-

len van bestaan, op landbouw, handel en scheepvaart. De nijverheid kan

zich niet dan langzaam ontwikkelen, zoolang de bevolking zoo gering, de

communicatie zoo slecht blijft.

Aan dit gemis van fabriekwezen, moet de ongunstige handelsbalans van

Griekenland hoofdzakelijk worden toegeschreven. Dat echter de scheep-

vaart belangrijke voordeelen afwerpt, blijkt hieruit, dat er in de laatste

1. Ausland. 1874. No. 1. S. 19.

2. H. v. Haurowitz. Erinnerungen an Korfu im Sommer 1869. Wien 1870. 8o,

3. K. W. M. Wiebel. Die Insel Kephalonia und die Meermühien von Agostoli. Hamburg.

J873. 4o.
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tientallen van jaren , veel meer welvaart heerscht , dan vroeger. Ën op-

merkelijk is het , dat dit vooral het geval is met de kuststreken. De

vooruitgang in het binnenland daarentegen was zeer gering en hierin mag

men zeker geen gunstige wijziging verwachten
,
zoolang de middelen van

verkeer niet beter worden. Dan
,
in deze richting, is tot dusverre , zoo

goed als niets gedaan. Met uitzondering van de naaste omgeving van de

hoofdstad , ontbreken bijna overal bruikbare wegen ; zelfs op geringen af-

stand van de kust, zijn geene andere middelen van vervoer mogelijk dan

pakpaarden en muildieren. Vandaar dat op het vervoer van koopmans-

goederen en vegetaliën 10 a 20°

7

Q
van de waarde als onkosten komt en

lasten boven de 200 pond gewicht zijn , in dit klassieke land , in het ge-

heel niet vervoerbaar. Allernoodlottigst voor de algemeene welvaart zijn

ook de talrijke rooverbenden , die het land aüoopen.

Over het algemeen zijn de Grieken zeer huislijk. Hun verstandelijke

ontwikkeling is niet achterlijk en van de zijde der regeering wordt veel

voor het onderwijs gedaan. Ofschoon het schoolbezoek niet verplichtend is

cesteld, is het toch een uitzondering, wanneer de ouders niet uit zich zei-

ven hun kinderen ter school zenden. 1 De beroemde ethnograaf Diefenbach,

beschouwt dan ook de Grieken als het volk , dat in het Balkan-Schierei-

land de drager der Europeesche beschaving is.
2

.

1 Allgeraeine Zcitung , 30 December. 1876.

2 Lorenz Diefenbach. Die Völkerslammeder Europaischen Tiirkei. Frankfurt a. M. 1877. 8o. S. 38.
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DE POOLGEWESTEN.

Bewogen we ons tot dusver op betrekkelijk bekend terrein , tbans wen-

den we ons tot die geheimzinnige streken , waarvan een groot deel nooit

door 's menschen voet betreden werd en wellicht nimmer door 's men-

schen oog aanschouwd zal worden ; tot die streken , waar de wintervorst

voor immer zijn troon gevestigd heeft
,

omgeven door onoverkomelijke

scheidsmuren. Of zou het eenmaal aan het menschelijk genie gelukken

,

ook deze hinderpalen uit den weg te ruimen ; zou eenmaal de menschelijke

stem de doodsche stilte verbreken , te midden van welke de natuur haren

doodslaap slaapt ? Wie zal zeggen , wat wonderen de wetenschap nog

wrochten zal ? Volgens het gevoelen van een der meest beroemde pool-

vaarders van den tegenwoordigen tijd , Julius Payer , zou men de hoop
,

om ooit de pool te bereiken , moeten opgeven ,
zoolang niet de lucht-

scheepvaart tot meerdere volkomenheid is gebracht. Overigens laten wij

deze kwestie in het midden en bepalen er ons toe , het weinige mede te

deelen , wat tot dusver bekend werd en beginnen het eerst met het Ant-

arktische poolgebied.

Het Antarktisch 'of Zuidelijk Poolgebied is nog minder onderzocht dan

het Noordelijke , omdat het door zijn klimaat nog moeilijker te genaken is.

Even als het Zuidelijke halfrond, in de meeste opzichten, een tegenstelling

vormt met het Noordelijke , is dit ook het geval met de beide polen. Ter-

wijl in eerstgenoemd halfrond, het water, in oppervlakte , het vaste land

overtreft , is het omgekeerde het geval in het laatstgenoemde. De Zuid-

pool , in welks richting Amerika en Afrika hun spitse uiteinden keeren
,

ligt verder van het vaste land verwijderd dan de Noordpool , die door de

breede Noordelijke kusten van Europa , Azië en Amerika is omgeven. De

Zuidelijke poolstreken zijn dus omgeven door een groote waterwoestenij
,

terwijl de hoogere graad van koude, in het Zuidelijk halfrond, tengevolge

heeft , dat de poolcirkel
,
nagenoeg overal , de grenzen aanwijst. , welke het

onmogelijk is te overschrijden. Wat binnen dien door reusachtige , on-

doordringbare ijsmassa's gevormden gordel verborgen ligt, 't zij een uit-
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gestrekt vast land, 't zij een open zee , met enkele verspreidde eilandjes,

is te eenenmale onbekend. Om de ijsmassa's heaen
,

ligt een kring van

eenzame eilanden , die voor het meerendeel reeds buiten de grenzen dei-

bewoonde wereld liggen, en slechts van tijd tot tijd door zeevaarders wor-

den bezocht.

Geen weielddeel nadert de Zuidpool zoo nabij als Zuid-Amerika , welks

Zuidelijk aanhangsel , Vuurland , ofschoon nog bewoond , reeds het on-

gastvrije , dorre aanzien heeft , dat het poolgebied eigen is ; ook de daarbij

gelegen Falckland-eüanden behooren nog tot Zuid-Amerika. De volgende

eilanden en landstreken daarentegen behooren allen tot het poolgebied.

Vooreerst verheffen zich . ten Z. van de Palckland-eilanden , de 2000'

hooge Nieuw-Schotlandsche eilanden , waaronder Deception-Island , met

een steeds rookenden krater. Als vertegenwoordigers van het plantenrijk,

treffen we hier slechts mossen en .koraalvlechten aan
;
daarentegen is de

dierenwex-eld veel rijker , althans aan traandieren en zeevogels. In-

zonderheid de pinguins komen hier in ongelooflijke massa's voor. Deze

eilanden worden, door de Brandsfield-straat, gescheiden van het uitgestrekte,

hooge Graham-land. Of dit een eiland dan wel de grens van een vast

land is, is onbekend. Eerst in 1873, liep de Duitsche kapitein Dallmann

een bocht binnen , die sedert den naam van Hamburghaven draagt, en

ontdekte een 22—27 km. breede straat, die zich, zoover het oog reikte,

tusschen hooge oevers uitstrekte, aan welke hij den naam gaf van Bismarck-

straat. Verder volgde hij, over een lengte van 90 km., een menigte eilan-

den, sedert de Keizer- Wilhelm-Archipel. Ten Z. W. van Graham-land geven

onze kaarten een stuk van het hooge Alexander land aan.

In de richting van Afrika voortgaande , komen we eerst aan de nevel-

achtige , door stormen gezweepte Zuid-Orkney-groep , bestaande uit vijf

groote en vele kleinere bergachtige eilanden , alleen door robben en zee-

vogels bewoond. Dan volgt Zuid- Georgië, met vele inhammen en bochten,

die veelal door het ijs onbereikbaar zijn en steile sneeuwtoppen , zonder

eenigen plantengroei
;

eindelijk de Traverse-eil. en de vulkanische Sand-

ivich-eilanden.

In den Indischen Oceaan , tusschen Afrika en Australië
,
liggen

,
op

grooter afstand van den poolcirkel , een aantal eilanden , die in den laat-

sten tijd, door de expeditie van den Challenger, wat nauwkeuriger bekend

geworden zijn. Hiertoe behooren vooreerst het Marion- en Prins Edward-

eiland. Het eerstgenoemde , dat zich tot 1280 M. boven den zeespie-

gel verheft , heeft met zijn talrijke uitgedoofde kraters, een woest voor-

komen. Van uit de verte gezien
,

schijnt het , alsof talrijke kudden

schapen langs de hellingen graasden, doch naderbij komende, ontwaart men,

dat dit albatrossen zijn , die hier bij duizendtallen hun jongen uit-

broeden. Het laatste is wat kleiner en bezit een inham , waarin van tijd

tot tijd, schepen ten anker komen. Thans volgen de Crozet-eilanden
,

waarvan Possession het grootste is. Zij rijzen steil uit de zee op en hun-

ne toppen verheffen zich, als scherpe naalden, boven het hoogland, op het

bovengenoemde eiland, tot een hoogte van 1500 M.

In uitgebreidheid echter, staat onder de eilanden van het zuidelijk deel

van den Indischen Oceaan Kerguelen-eiland boven aan. Het is een ver-
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aten , somber oord ; toch kan dit eiland een toekomst hebben, want zijn

dorre bodem verbergt schatten aan steenkolen en in Christmas-harbour, vin-

den de schepen een buitengemeen veilige ankerplaats.

Ten Z. van dit eiland, liggen het kleine Macdonald en -het Heard-eiland

welk laatste zich 2000 M. boven den zeespiegel verheft
,
terwijl ten N.

de rotsen St. Paul en Nieuw-Amsterdam uit de golven opstijgen. Het

eerstgenoemde is eigenlijk niets anders dan eene groote krater, meer dan

1200 H. in doorsnede. Aan de eene zijde, is de wand bezweken voor

de kracht der golven , zoodat de zee een diepen inham maakt. Nieuw-

Amsterdam daarentegen verheft zich steil , aan de West-zijde , doch loopt

naar het Oosten
,

glooiend af en bezit aldaar eene rijke plantenwereld.

Sedert het bezoek van Charles Velain
,

zijn deze eilanden meer bekend

geworden 1
.

Opvallend is het , dat de Groote Oceaan , in het Zuidelijk deel , slechts

zeer weinig eilanden bezit. In de nabijheid van Nieuw-Zeeland , vinden

we , de Warekauri-, Antipoden-, Auckland-, Campbell- en Macquarie-

eilanden en tusschen Nieuw-Zeeland en Vuurland , de eenzame groep der

Dougherty- of Keates-eilanden.

Binnen den poolcirkel , kent men nog , behalve het reeds genoemde

Graham-island , het eiland Enderby of Kemp ; althans men kent het in

zooverre , dat men weet , dat het bestaat. Maar hoe groot het is en hoe-

ver het zich , naar het Zuiden toe , uitstrekt , dat zijn vragen , die tot

dusverre , niet beantwoord zijn. Hetzelfde is het geval met een aantal

landen of stukken van land
,
tegenover de Zuidkust van Nieuw-Holland.

Ook van dezen weet men niet met zekerheid, of het eilanden zijn, dan of

men te doen heeft met gedeelten van het vaste land. Zij dragen ver-

schillende namen , doch zijn ook bekend , onder den algemeenen naam van

Wïlkes-land ; de meesten verheffen zich, tot eene aanmerkelijke hoogte, boven

den zeespiegel.

Nog meer Zuidelijk, tusschen den 70en en 7 9en breedtegraad, strekt

zich het met eeuwige sneeuw en ijs bedekte Victoria-land uit. Reus-

achtige berggevaarten stijgen uit die Zuidelijke woestenij op ; daaronder

de 4000 M. hooge Erebus, die nog steeds zijne gloeiende lava , te midden

van dezen eeuwigen winter uitbraakt en de vulkaan Terror , die geen

spoor van werkzaamheid meer vertoont. De hoogste top echter van dit

gebied
,

schijnt de Mount Melbourne te zijn. Zijn hoogte wordt geschat

op 4570 M.

Het is "het minst belangrijke deel van het poolgebied, dat we tot dusverre

beschouwden , het minst belangrijk althans in zooverre , als het bijna

nimmer de opmerkzaamheid van onderzoekers tot zich trok.

Geheel anders is dit met het Noordpoolgebied , dat in de laatste tien-

tallen van jaren, steeds meer en steeds nauwkeuriger onderzocht werd,

1, Ausland. 1875. No. 22. S. 437—«9.
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Nemen wij een kaart der Noordpoolstreken in handen , dan zien we

,

dat dit gebied , aan alle zijden , door land omgeven is , behalve tussehen

Europa en Amerika , waar het land eene breede opening laat. Deze wordt

echter verminderd door Groenland , dat als eene breede landtong , naar

het Zuiden reikt. Dit is het meest Zuidelijk gedeelte van het poolgebied,

want zijn zuidspits strekt zich uit tot op den 60en parallel-cirkel, en ligt

dus op gelijke breedte als Christiania
,
Upsala en St. Petersburg.

Door deze verdeeling van het vaste land , in het Noordelijk deel der

aarde
,

zijn er, tot het £>oolgebied aldaar, slechts drie toegangen : de zee

tussehen Scandinavië en Groenland, de straat tussehen het laatste en het

vaste land van Amerika en de Behringstraat.

De Noordelijke poolzeeën zijn thans reeds zoover bekend, dat we weten,

dat zich aldaar geen groot vast land uitstrekt, maar er een menigte

eilanden gevonden worden, die door breede zeeën, van elkaar gescheiden

zijn en door Gustav Jager gehouden worden voor de overblijfselen van

een voormalig Continent, Artis genaamd.

Het belangrijkste dier overblijfselen is ongetwijfeld Groenland, waarvan

ons evenwel alleen een smalle strook van de fjordenrijke kust bekend is.

Alleen aan de Westzijde, vindt men Deensche nederzettingen en zendings-

posten; toch maakt Denemarken aanspraak op het geheele land. De grootte

daarvan is niet op te geven , daar we niet weten , hoever het zich , in

Noordelijke richting , uitstrekt.

Op het voetspoor van den Deenschen aardrijkskundige Kink, onderscheiden

we , in Groenland , het binnenland en de kuststreken. Tot de laatsten

behooren de menigte eilanden en schiereilanden , die Groenland omgeven ;

hier vinden we, op de naar Amerika toegekeerde zijde , de nederzettingen

der Hernhutters , Friedrichsthal , Lichtenau
,

Lichtenfels en Neu Hem-
hut , in de nabijheid van Goothaab. Andere noemenswaardige plaatsen

zijn : Juliaanshaab (2500 inw.), Christiaanshaab, aan de Disco-baai en Uper-

navik, de meest Noordelijke , Deensche nederzetting.

De korte zomer in deze streken, wordt door de bewoners alleen gebruikt,

om zich weer toe te rusten, tegen den langen winter. De geheele be-

volking is dan verspreid
,

hetzij langs de kusten , waar zij zich bezig

houdt met de haringvisscherij en zeehondenvangst
,

hetzij in het binnen

land
,

op de rendierenjacht. De laatste evenwel levert den Groenlanders

slechts weinig voordeel op , daar zij genoodzaakt zijn , het grootste ge-

deelte van den buit achter te laten. Slechts de huid en het vet nemen

zij mede. Verder worden ook wilde ganzen en andere zeevogels geschoten
;

dezen echter hebben een tranigen smaak ; en in den winter wordt menige

haas en korhaan verschalkt.

De levensmiddelen , die voor de nederzettingen worden aangebracht

,

worden te Goothaab, bij Neu-Hernhut, aan land gebracht. Zoodra het be-

richt is verspreid , dat aldaar een schip binnengeloopen is ,
begeven zich

de zendelingen, in hunne vrouwen-booten, naar de landingsplaats. Zulk

een boot bestaat uit een geraamte van hout , waarover henen zeehonden-

vellen , zoo strak mogelijk gespannen zijn ; ze worden vrouwen-booten ge-

noemd , omdat zij door vrouwen worden voortgeroeid. De »Kajaks ," waar-

mede de mannen zich op zee begeven, om hun jagersbedrijf uit te oefenen

,
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zijn ongeveer vijf meters lang en ook aan de bovenzijde
,
geheel en al ge-

sloten. Slechts een kleine opening stelt den roeier in staat , in de boot

plaats te nemen. Met een riem of pagaai worden deze vaartuigen zeer

snel voortbewogen.

Van het hoogste, belang is de jacht op robben , die óf met den harpoen,

óf met schietgeweer gedreven wordt. Deze jacht kan beschouwd worden

als het hoofdmiddel van bestaan der bevolking, en zonder deze zouden die

streken onbewoonbaar zijn. Het vet toch dient tot verlichting van de

huizen en de vellen , tot bekleeding der booten. Is het aantal zeehon-

den
,

gedurende den jachttijd gering , dan is dit eene wezenlijke ramp

en is de bevolking aan de grootste ontberingen ten prooi. En al her-

haalt zich een dergelijk ongeluk van tijd tot tijd toch maakt het de

menschen niet wijzer. Want in waarheid , het telkens wederkeerend ge-

brek , is hun eigen schuld en een gevolg van gebrek aan doorzicht

en van brooddronkenheid , in tijden van overvloed. Voor het overige,

zijn de Eskimo's een goed , vreedzaam en edelmoedig volk. Zij zingen

goed en geven blijk van muzikalen aanleg. Zij leeren zeer gemakkelijk

werktuigelijk arbeiden , doch munten daarbij niet uit door volharding

en voor intellectueelen arbeid , die een groote mate van oplettendheid en

ernstig nadenken vereischt
,

zijn ze ten eenemale ongeschikt. De meis-

jes ontvangen, van de vrouwen der zendelingen, onderricht in naaien

en breien.

Tot zelfs op de Noordelijkste posten, is het den zendelingen gelukt, een

weinig tuinbouw uit te oefenen. In Lichtenfels gedijen rapen , latuw

en kool. Op de meer Zuidelijk gelegen stations , is het klimaat zachter

en komen ook andere groenten voor. Op verscheidene plaatsen , treft men

grasrijke velden aan, en in den zomer, vormt de hooioogst eene belang-

rijke bezigheid. Dat hooi wordt des winters gebruikt tot onderhoud der

geiten.

De meeste Groenlanders leven
,
gedurende den winter, in armelijke, meestal

smerige hutten ; echter treft men bij hen ook uiterst zindelijke woningen

aan , van hout opgetrokken en waarin tafels
,

spiegels
,

schilderijen , uur-

werken en lampen niet ontbreken, 's Zomers woont het meerendeel der

bevolking in tenten.

De geheele bevolking van Groenland bedraagt ongeveer 10,000 zielen
,

die allen , althans in naam, het Christendom belijden , zoodat de Moravische

broeders niet langer zendelingen zijn , in den eigenlijken zin des woords.

Op Groenlands oostkust , die bijna niet te genaken is , leven nog heiden-

sche stammen.

Laatstgenoemde kust, in het Zuiden Koning Frederik Vl-kust genoemd, is

veel minder rijk geleed, dan de Westkust. Alleen tusschen 77° en 70°

N. B., is zij rijk aan fjorden en eilanden. Dit gedeelte der kust was het

tooneel van de tweede Duitsche Noordpool-expeditie, in de jaren 1869 en 1870.

Kaap Bismarck, met het aan gletschers rijke landschap, Kaiser Wilhelm,

is hier het meest Noordelijk deel van het bezochte land. Iets Zuidelijker

ligt de grootsche Kaiser Franz Joseplis-fjord, die diep in het land indringt

en wellicht het Zuidelijk deel van Groenland tot een eiland maakt. De

groote Waltershausen-gletscher strekt zich hier tot onder den waterspiegel
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uit en aan de oevers, verheffen zich de trotsche Payer en Petermann-top-
pen, de laatste tot een hoogte van 4500 M. Natuurlijk zijn alle berghel-

lingen met gletschers bedekt en enkele daarvan hebben een lengte, die wel

op 70 km. te schatten is. Die gletschers geven het aanzijn aan de in-

drukwekkende ijsbergen, die in groote menigte, in dezen fjord worden aan-

getroffen en waaronder er zijn, die zich meer dan 100 M. boven den wa-
terspiegel verheffen. 1

Het binnenland van Groenland is vooral daarom merkwaardig, omdat het,

voor zoover wij weten, het eenige land der aarde is, waar werkelijke ijs-

velden gevormd en werkelijke ijsfjorden gevonden worden. Volgens de

meening der geologen, is er een tijd geweest, dat een deel van Europa
eveneens met een pantser van ijs bedekt was. In Groenland dus vinden

we de eenige plaats, waar men nog heden ten dage de werking kan na-

gaan van die krachten, die in het Noorden van Europa, aanleiding gaven,

tot zulke raadselachtige omkeeringen, die een aantal van onderzoekingen

en hypothesen in het leven geroepen hebben. 2

De West-kust van Groenland wordt, in haar Zuidelijk deel, bespoeld dooi-

de Davis-straat, die overgaat in de breede Baffins-baai, aan welks West-

zijde de arktische archipel van Noord-Amerika een aanvang neemt. In het

Noorden, wordt de Baffins-baai smaller en gaat over in het Smith- Cannel
;

langs welk laatste men herhaaldelijk, doch te vergeefs, getracht heeft, de

pool te bereiken. Aan dit kanaal ligt, op de kust van Groenland, Iteplik,

de meest Noordelijke nederzetting der Eskimo's , en op iets hooger

breedte, de Rensselaer-haven. Tegenover Groenland
,

ligt Noord-Lin-

coln en ten W. van de Straat der Vereenigde Staten, een vertakking

van de Smith-Sond, Grimmells-land. In de Peabody-baai, een inham

in de Smith-Sond, daalt de machtige Humboldi-gletscher af, tusschen 79°

en 80° N. B. Uit deze sond, voert het Kennedy-kanaal, tusschen Groen-

land en Grimmells-land, naar het Hall-bekken, waaruit de Petermanns-

fjord, als een lange arm, het vastland van Groenland binnendringt. Dit

Hall-bekken heeft eene Noordelijke voortzetting in het Robeson-kanaal, dat

direct in de Poolzee uitmondt. De laatste is niet, zooals men gehoopt had,

een open zee, maar integendeel bezet met ijs van een buitengewone dikte

en hoogen ouderdom. Op deze Palaeocrystic Sea, zoo als ze genoemd

wordt, werd op den 12en Mei 1856, door middel van sleden, een breedte

bereikt van 83° 20' 26 //

, het Noordelijkste punt, dat tot dusver bereikt

werd. Hier bleek duidelijk, dat er geen open poolzee is, geen dierlijk le-

ven boven 82° 50', dat de pool wegens hooge ijsbergen, met sleden, niet

te bereiken is en dat het, om de zelfde reden, onmogebjk is, door de

Smith-Sond, door te dringen. Op al die uitkomsten is echter maar, tot op

zekere hoogte, staat te maken. De geschiedenis der Poolvaart heeft het

ons genoeg geleerd, dat ze slechts waarde houden, zoolang niet nieuwe ont-

dekkingen tot andere uitkomsten leiden.

1. Die Zweite Deutsche Nordpolart'ahrt in den Jahren 1869 und 1870 , unter Führung des Ca-

pitan Carl Koldewey. Leipzig. 1873 -1874. 8o. 2 Bde.

2. Om Grönlands inland
,
og muligheden af at berejse samme , af H. Riuk. Kjöbenhavu. G, E.

C. Gad. 1875. 8o. 51 S.
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Is het klimaat van Groenland nog betrekkelijk zacht, ook dit voordeel

mist de groote Noordelijke Archipel. Het is een bar, ongastvrij gebied
;

alleen langs de Westelijke kusten, kunnen enkele kleine nederzettingen

bestaan.

Door de zoogenaamde Noord- West-passage, wordt deze eilandenmassa

verdeeld, in een Zuidelijke en Noordelijke groep. De Noord-West- passage

begint in de bovengenoemde Lancaster-Sond en loopt, door een reeks van

zeeëngten door, tot in de Noordelijke IJszee, die de kusten der Westelijke

Hudsonsbaai-landen en van Aljaska bespoelt.

Het Noordelijk deel van dezen Archipel wordt gevormd dooi een reeks

van groote, hooge eilanden, die tegenover Groenlands Oostkust een aan-

vang nemen. Tusschen dezen liggen de Smith-Sond en het Kennedy- en

Robeson-kanaal. Het laatste tot dusver bekende eiland is het, met hooge

bergen bezette, Grant-land. De Lancaster-Sond, die in de Barrow-Straat

overgaat, wordt aan de Noordzijde begrensd door het eiland Nord-Devon

en verder naar het W., door Comwallis, Bathurst en Melville, ten N. W.

van. welk laatste, Prins Patrick ligt. De Barrow-Straat loopt uit in de

ruime Melville -Sond, die van uit het Westen, twee toegangen heeft, de

Banks-Straat en de Prince of Wallis-Straat. De laatste is de eigenlijke

Noord-Westelijke doortocht.

Zooals van zelve spreekt, zijn de genoemde eilanden allen, door zeeëng-

ten van elkaar gescheiden, die echter, het grootste deel van het jaar, door

zware ijsmassa's zijn bezet.

Onder de Zuidelijke eilanden-groep, is Baffins-land te gelijk het grootste

en het meest Oostelijke. In Westelijke richting, volgen dan Somerset,

Prince of Wallis-eiland, het groote Victoria-land en ten slotte Banks-land.

Van elk dier eilanden, op zich zelve, valt weinig of niets meldingswaar-

dig mede te deelen. Voor zoover hun geologische gesteldheid onderzocht

geworden is, schijnen de Silurische formaties en die uit de steenkolen-pe-

riode, de overheerschende te zijn. Op vele plaatsen, heeft men zelfs steen-

kolenbeddingen ontdekt, waaronder er zijn, die de exploitatie zeer zeker

zouden loonen. Enkele stoomschepen, dit was o. a. met de Pandora het

geval, hebben daar nieuwen voorraad van steenkolen ingenomen.

De gemiddelde temperatuur van deze eilandengroep komt ongeveer over-

een met die, welke heerscht aan den mond van de Lena. En juist die

lage temperatuur belet het vinden van een bevaarbare doorvaart tusschen

den Grooten en den Atlantischen Oceaan. Eenmaal echter is er een tijd

geweest, dat deze gewesten, thans een schrikwekkend gebied van den win-

tervorst, een zachter klimaat hadden en door menschen werden bewoond.

Thans leiden alleen enkele groepen Eskimo's een armelijk leven, op sommi-

gen der meest Zuidelijk gelegen eilanden.

Ten opzichte van de Eskimo's is vooral opmerkelijk, de eenvormigheid in

taal en zeden, tusschen de verschillende stammen onderling. Zij bewonen
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het geheele poolgebied van Noord-Amerika, beide kusten van straat Davis,

van de Baffinsbaai en van Groenland en, aan de overzijde van de Behringstraat,

in Azië, een gebied van omstr. 2800 KM. In het Oostelijk deel van

hun gebied, komen zij voor, tot op 50°, in het Westelijk deel tot op 60°

N.B. De voorwaarden voor hun bestaan worden tot op een aanzienlijk

hooge breedte gevonden.

De kustlengte van het land, dat zij bewonen, bedraagt niet minder dan

35000 Km. en daar cle uiterste grens van hun gebied in het Zuiden en

die in het Noorden, 22000 km. van elkaar verwijderd zijn, blijkt hieruit,

over welk eene ontzachelijke uitgebreidheid zij verspreid zijn.

Dr. Eink verdeelt de Eskimo's in de volgende groepen : 1°. De Oost-

Groenlanders, die de Oostkust van dit land, tot aan kaap Farewell bewo-

nen ;
2o. de West-Groenlanders, die de distrikten der Deensche nederzetting

tot op 74° N.B. bevolken ;
3o. de Noord- Groenlanders, de echte hyperbo-

raeërs, op de Noord- Westelijke kust, tot aan de Melville-baai ; 4°. de Es-

kimo's op Labrador, aan de overzijde van straat Davis ;
5°. de Eskimo's

die de kusten en de eilanden van de Baffins- en Hudsonsbaai, tot aan de

Barter-eianden, niet ver van den mond der Mackenzie, bewonen. Deze tak

is verreweg de meest verspreidde. Immers de ijswoestijnen , die haar ten

woonplaats strekken , hebben eene lengte van 14000
,

bij een breedte van

5600 Km. In hun gebied vonden Frankfin en zijne dappere gezellen hun

dood ;
6° de Eskimo's op Amerika's westkust , die

,
tengevolge van hun

vermenging met Indianen , het meest van het oorspronkelijke type afwij-

ken , en 7° de Aziatische Eskimo's , die wel is waar nog minder dan de

Amerikaansche, vreemde elementen in zich hebben opgenomen , maar die
,

desniettegenstaande, het oorspronkelijk type minder rein hebben bewaard.

De uitgestrekte zee, tusschen den Noord-Amerikaanschen Archipel en de

Noordkust van Siberië, werd nog nimmer bezocht. Wat deze wateren dus

verbergen is te eenenmale onbekend. Ten N. W. van de Behringstraat,

op niet te grooten afstand van het vaste land, is land waargenomen, doch

niet bezocht. Het deed zich voor, als geheel vrij van sneeuw en bedekt

met een vrij weelderige plantenwereld. Het ontving den naam van Wmu-
gels-land, en het kanaal, dat het van Siberië scheidt, heet, ter eere van

den ontdekker, Langstraat. Meer naar het W. ,
bijna recht tegenover den

mond van de Lena, lig' de Archipel van Nieuw-Siberië, een onbewoonde,

barre eilandengroep, zonder eenigen plantengroei.

In de zeeën, tusschen Europa, Siberië en de N. W. kust van Groenland,

treffen we een tamelijk rijke eilandenwereld aan, en deze streken verdienen

des te meer onze opmerkzaamheid, omdat zij, in den laatsten tijd, het

hoofdtooneel der poolvaart geworden zijn.

Dringen we, zooals de poolvaarders tegenwoordig in den regel doen, van

uit Noorwegen, de Noordelijke IJszee binnen, dan komen we vooreerst,

ten N. O. van IJsland, aan het kleine, doch 1964 M. hooge eiland Jan
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Maijen. Wat meer Noordelijk, ligt het bergachtige, sedert korten tijd, wat

meer bekende Beeren- eiland, dat door den rijkdom aan visch der zeeën, die

het omringen, wat meer beteekenis gekregen heeft.

De flora van dit eiland telt 80 verschillende soorten van mossen. Op

vochtige plaatsen, groeien zij in zulk een groote hoeveelheid, dat het, van

uit de verte gezien, den schijn heeft, als vormden zij een uitgestrekte, gra-

zige weide. Andere gewassen zijn slechts in zeer geringen getale vertegen-

woordigd ; men vindt er op zijn hoogst, 30 phanerogamen.

Reeds vroeger werd beweerd, dat het eiland rijke steenkolen lagen

in zijn schoot verborg, en werkelijk, heeft men, aan de Oost-zijde, een

hoogst belangrijke bedding gevonden. Het geheele eiland bestaat uit een

uitgestrekt hoogland, met op zich zelf staande bergtoppen, waaronder de

Mt. Misery , die zich verheft tot een hoogte van 400 M. Gewoonlijk rij-

zen, langs de kusten, de rotswanden steil omhoog en hier en daar, heeft

de zee belangrijke rotsen en kloven gevormd. Het eiland strekt ten ver-

blijf aan een groote menigte vogels.

Ten N. van het Beeren-eiland, strekt zich, tot op 80° N.B., de Archipel

van Spitsbergen uit. Hij dankt dezen naam, aan de getande kammen der

bergen, die zich op deze eilanden verheffen. Deze groep bestaat uit vier

grootere eilanden, door een aantal kleinere — en daaronder zeer kleine —
omgeven. Het voornaamste van allen is het groote

,
rijkgelede eiland

West-Spitsbergen. Vooral aan de West-zijde, heeft het diepe insnijdingen

in de Hom-, Belsund- en Usfjord ; het eindigt in de lange en smalle land-

tong Prins-Karels- Voorland. Ten NO. van dit eiland, en door de Hin-

lopen-straat daarvan gescheiden, ligt Noord-Oost-land en ten Z. hiervan

de beide andere groote eilanden Barends-land en Edge-land of Starts-

Voorland. Tusschen deze beide eilanden en West- Spitsbergen, ligt het

Wijde Jans-water of Storfjord, die in het Noorden overgaat in de Gine-

vra en Helis-Sond, die Barends-land scheidt van West- Spitsbergen. Tus-

schen Barends- en Edge-land ligt de Walter-Tli/jmen-fjord, en ten Z.

van laatstgenoemd eiland, verheffen zich de ongenaakbare klippen der Dui-

zend-eilanden. Meer oostelijk liggen de Hoop- en Rijkijs-eilanden.

In een vroegere geologische periode, schijnt deze eilandengroep, minder

dan thans, in het ijs ingesloten te zijn geweest. Tegenwoordig bezit

Spitsbergen in het geheel geen boomen meer en zelfs nauwelijks struik-

gewas. Alleen in de streken van de Usfjord is de plantenwereld wat

rijker en dien ten gevolge, is aldaar ook de dierenwereld wat sterker ver-

tegenwoordigd. Doch op de dieren heeft mén, in die mate jacht gemaakt,

dat het aantal rendieren, op een bedenkelijke wijze, is afgenomen, terwijl

de walrussen op de West-kust, geheel en al zijn «uitgeroeid.

Ofschoon armelijk, is toch nog het plantenrijk van Spitsbergen rijker

dan in de meeste poolstreken het geval is. Het komt vrij wel overeen

met dat van Groenland. Karakteristiek is, in dat opzicht, het onderscheid,

tusschen de Noordelijke en Zuidelijke kusten. Eerstgenoemden sluiten zich

geheel en al, bij de Amerikaansche plantenwereld aan
;
op laatstgenoemden

heeft de flora meer een Europeesch karakter.

Het binnenland van Spitsbergen is als 't ware, bedekt met ontzachelijke

gletschers, tusschen welke zich enkele, op zich zelf staande bergtoppen
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Verheffen, zooals de Chydenius-berg (600 M. hoog) en aan den IJsfjord,

de Mt. Lindstroem, die zich 1200 M. boven den zeespiegel verheft. Onder

de vele gletschers, verdienen een afzonderlijke vermelding, de groote Negri-

en Hochstetter-gletscher en de kleinere Sonklar-gletscher, tusschen de Ba-

tes- en Hellwald-bergen. Niet ver van den laatste, verheft zich de Witte

Berg, van waaruit men een prachtig vergezicht heeft, tot op Koning-Ka-

rels-land.

Laatstgenoemd eiland, dat met Spitsbergen zeer veel overeenkomst heeft,

is daarvan gescheiden, door de tamelijk breede Olga-straat. Dit eilandi.is,

over het algemeen, laag en vlak. De hoogste verheffing vormt, op de

Noordkust, de Haarfagrehaugen. Uitgestrekte sneeuwvelden heeft men er,

tot dusverre, niet waargenomen en evenmin zijn er, behoudens een enkele

uitzondering, gletschers van eenige beteekenis ontdekt.

Zoowel hier, als op Spitsbergen, is het klimaat veel zachter, dan men

op deze hooge bergrots, verwachten zou. De oorzaak daarvan is , dat ook

hier, de invloed van den warmen golfstroom nog merkbaar is. Thans weten

we, dat deze stroom, die door de Straat van Florida, de Golf van Mexico

verlaat, tot aan Spitsbergen en Nova-Zembla doordringt en dat de hoofd-

massa harer wateren zich in een Noordelijke richting voortbeweegt.

In Juli heeft zijn water, ten N. van IJsland en Spitsbergen en aan

beide zijden van het Beeren-eiland, een temperatuur van 3,3° K. en dus

een maximum van dichtheid, en dien ten gevolge, zinkt de golfstroom al-

daar onder den kouden poolstroom. Doch voorbij het Beeren-eiland, is de

stroom weêr duidelijk merkbaar, zooals door de onderzoekingen van Dr.

Bessel is gebleken. Tot hoever zij doorloopt, is niet uitgemaakt. Volgens

de meening van Petermann zou de Polynja , in de Siberische IJszee, niets

anders zijn dan de verlenging van den Golfstroom.

De zee tusschen Spitsbergen en Groenland draagt den naam van Zee

van Groenland, die tusschen Groenland' en het tweelings- eiland Nova-

Zembla heet de Barendszee ; ten O. van laatstgenoemd eiland, strekt zich

de Kara-zee uit , tot aan het schiereiland der Samojeden.

In het zuidelijk gedeelte der Barends-zee
,

bijna recht tegenover de mon-

ding der Tscheskaja
,

ligt het woeste , onbewoonde en ten deele nog on-

bekende eiland Kalgujew. De kust van dat eiland is vlak , meer naar

binnen wordt het land bergachtig , om ten slotte twee vrij hooge top-

pen te vormen , die geheel met IJslandsch-mos bedekt zijn en waarop ver-

scheidene , zeer "vischrijke stroomen hun oorsprong hebben. Deze laat-

sten, te samen met een tamelijk rijken wildvoorraad, lokken jaarlijks een

tachtigtal jagers en visschers naar het eiland toe.

Tusschen Nova-Zembla en het vasteland , in het verlengde van het Ura-

lisch gebergte
,

ligt het eiland Waigatsch. Het is van het vasteland ge-

scheiden , door de smalle Straat van Waigatsch of Jurgor.
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Nova-Zembla — eigenlijk Nowaja-Semlja , d. i. Nieuw land — heeft

een oppervlakte van 92800 km. De breedte van het eiland wisselt af

van 60 tot 140 km. De Noordelijkste punt vormt Kaap Mauritius, op 77° NB.

De beide deelen , waaruit het bestaat
,

zijn van elkaar gescheiden door de

7 mijlen breede straat van Matotschkin. Over beide eilanden strekt zich

uit de hyperboreïsche Ural, die aan de Westzijde zich vrij steil verheft

en in zijn hoogste punt, tot 1220 M. stijgt.

Over het algemeen, schijnt de westkust gunstiger gevormd dan de oost-

kust. Op eerstgenoemde, treffen we vooreerst het Meschduscharsky-eiland

aan , dat door de smalle Kostin-straat , daarvan gescheiden is ; verder de

Moller-baai en op het Noordelijk deel, het Admiraliteits-schiereiland en

Kaap Nassau. Hier treffen we ook verscheidene kusteilanden aan , zooals

de Bucklig-
,
Pankratjew- en Barends-eilanden en tegenover de aan glet-

schers rijke N. W. kust , de pas ontdekte Golfstroom-eilanden, Hellwald,

Brown en eenige kleinere.

De vroeger zoo gevreesde Eara-zee , die de oostelijke kusten van Nova-

Zembla bespoelt, is in de laatste jaren, herhaaldelijk bevaren geworden en

heeft daardoor veel van het schrikwekkende verloren. Zij is over het al-

gemeen ondiep , inzonderheid in het zuidelijk deel. Naar het Noorden
,

neemt de diepte vrij snel toe. Niet zelden verdwijnen, uit deze zee , de

zoo gevreesde ijsvelden geheel en al.

Het Zuidelijk eiland wordt jaarlijks door walvischvaarders bezocht en

is veel minder bar dan het Noordelijk deel.

De laatste groep , waarvan we melding hebben te maken, is Keizer-

Frans-Jozefs-land , een eilandengroep, die zich tusschen 80° en 83°N.B.

uitstrekt. Deze archipel doet in uitgestrektheid niet onder voor die van

Spitsbergen, en zijne ontdekking is wel een der meest belangrijke resulta-

ten der poolreizen van den nieuweren tijd.

Keizer trans-Jozefs-land werd ontdekt door de in 1872 uitgezonden,

Oostenrijksche expeditie, onder de leiding van Carl Weijprecht en Julius

Paijer en de geschiedenis van dezen tocht geeft een goed denkbeeld van de

gevaren en ontberingen, die aan dergelijke reizen verbonden zijn. Reeds

op geringen afstand van Kaap Nassau, op Nova-Zembla, werd de Tegett-

hoiï — zoo .heette het vaartuig, waarmede de expeditie plaats had — door

ijs ingesloten, om uit die vreeslijke gevangenschap niet meer bevrijd te

worden, zoodat schip en bemanning aan het spel des toevals waren over-

gegeven. Gedurende den geheelen winter, stond men telkens op het punt,

het schip, dat een vreeslijke drukking van het ijs te weerstaan had, te

verlaten. Op het einde van Maart 1873, hielden die drukkingen op en

lag de Tegetthoff vastgevroren, midden in een ijsveld, dat een omvang

had van verschillende kilometers. Dit ijsveld, waartusschen het schip on-

beweeglijk lag, werd door de winden heen en weêr gedreven en reeds lang

had men een gebied bereikt, dat nog nimmer door menschen bezocht was

geworden. Het was een blijde verrassing voor de veriatenen, toen zij, op

den 31 sten Augustus 1873, in het Noorden, op ongeveer 14 zeemijlen
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afstand, plotseling hooge landmassa's ontdekten. Het eerste eiland, dat

dóór hen gezien en naar den admiraal Tegetthoff vernoemd werd, had

hooge, steile, rotsige kusten, die hier en daar, geheel vrij van sneeuw wa-

ren. Dienzelfden dag werden nog meer eilanden waargenomen, waaronder

enkelen, die belangrijke gletschers vertoonden. De aldus ontdekte land-

massa werd, op plechtige wijze, met den naam van Keizer Frans-Jozefs-

land gedoopt. Het duurde echter nog tot October, eer de ontdekkers, het

Wilezek-eiland, op 79° 54' N. B. betreden en in naam van den Keizer

van Oostenrijk, in bezit nemen konden.

Voor zij zich nog hadden kunnen verzekeren van de gedaante van het

land, verliet de zon hen ten tweede male, op den 22sten October 1873.

Hun bleef niets anders over dan geduld te oefenen en het aanbreken van

den nieuwen pooldag, d. i. de lente van 1874, af te wachten. Op den
isten Februari 1874, werd de zon weder gezien en nu kwam het er op aan,

zich den korten tijd van den derden zomer, zooveel mogelijk, ten nutte te

maken. Luitenant Paijer besloot tot het ondernemen van drie sledetoch-

ten, waardoor de geographische gesteldheid van het land bekend werd,

maar die tevens behooren tot de meest gewaagde ondernemingen van

poolreizigers. De eerste duurde van 10 tot 15 Maart en gold een nabu-

rig eiland, waar hij de 760 M. hooge rots Tegetthoff en Mac Clintock be-

steeg en vandaar uit, aan het einde van den schilderachtigen Nordens-

kjöld-fjord, den ontzachlijken Sanklar-gletscher ontdekte.

De tweede tocht begon op den 24sten Maart en duurde tot den 26sten April.

Thans werd de weg genomen door de Austria-sond , die zich van het

N. naar het Z. uitstrekt , tot op 82° N.Br., tusschen twee landmassa's
,

waarvan de Oostelijke de naam van Milczek-land , de Westelijke die van

Zichy-land ontving. Een aantal kleine eilanden liggen in dezen sond ver-

spreid. Daar waar de Austria-sond in een groot waterbekken overgaat
,

ligt eene andere landmassa
,
Kroonprins Rudolphs-land

, welks Zuidspits

kaap Edbermann , op 81° 48' gevonden wordt. Langs de Westkust van

dit land, trok Paijer nu verder en bereikte, op den 12den April, kaap

Fligeby
, op 82o 5' N.Br. Dit was het verste punt, dat bereikt werd.

De toenemende onveiligheid van den door diepe kloven doorsneden weg
,

maar vooral de zwakheid van het ijs maakte het onmogelijk , om verder

door te dringen. Voor hem lag een nieuwe sond en aan de achterzijde

daarvan een ander land , dat hooge gebergten droeg , die men met het

oog , tot op meer dan 83° N.B. volgen kon. Op die breedte, verheft

zich een machtig voorgebergte
,
Kaap Weenen. Dit van uit de verte ge-

ziene land ontving den naam van Petermann-land. Tegenover Kaap Wee-

nen, ligt in Westelijke richting, eene andere landmassa, Koning Os cars-land.

Over de uitgebreidheid van dit gebied valt natuurlijk weinig te zeggen.

Het schijnt echter , dat men hier te doen heeft met zeer belangrijke land-

massa's. Wat wij dus tot dusver van Keizer Frans-Jozejs-land weten geeft

grond tot het vermoeden , dat het Koning-Karels-land, in uitgestrektheid

,

ver overtreft en wellicht Spitsbergen evenaart.

Na een allermoeielijksten tocht, bereikte Paijer zijn schip weder , dat hij

gelukkig op dezelfde plaats terug vond. In Mei 1874 , ondernam hij een

anderen tocht , ditmaal in Westelijke richting. Op een afstand van 60 ki-
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lometers van den Tegetthoff, ontdekte hij een hoogen berg, kaap Brünn,

die hem in staat stelde
, ten opzichte van de uitgestrektheid van het land,

gewichtige ontdekkingen te doen. Hij kon het, met het oog, volgen tot

op 46° O. L. en het deed zich voor als een fjordenrijk bergland. Onder de

bergen verheft zich de Richthofen-Spits, tot een hoogte van 1524 M.

In de laatste jaren , wakkerde de lust tot het doen van onderzoekingen

in het Poolgebied weder merkelijk aan en ook Nederlands vlag vertoonde

zich op nieuw in deze barre oorden. Vooral dan , wanneer Weijprechts

plan , om rondom de Noordpool een reeks van observatie-stations aan te

leggen , in vervulling zal zijn gekomen
,
mag men van die tochten weten-

schappelijke resultaten verwachten.

Ten slotte nog eene opmerking. Slechts te dikwijls treft men het

dwaalbegrip aan , alsof de Poolzee niets zou zijn dan een verlaten water-

woestijn , waarin de akeligste verschrikkingen en gevaren den bezoeker

tegengrijnzen. Vooral in het laatste opzicht, heerscht een schromelijke over-

drijving. Dit bewijst het feit, dat de pooltochten tot dusver slechts een

betrekkelijk gering aantal menschenlevens hebben gekost. Vroeger waren

vooral de walvisschen het lokaas , dat zeevaarders in de poolzeeën bracht

en wellicht is menig walvischvaarder de pool veel dichter genaderd, dan de

met een wetenschappelijk doel ondernomen ontdekkingstochten.












